
DämmRaumHet handboek

U isoleert uw gebouw.
Wij leveren de structuur voor:

• Dag  • Gevel  • Vloer

Voorbeeld dak binnenzijde

Voorbeeld gevel                         

Voorbeeld zoldervloer

Hufer Holztechnik OHG  .  Tiefenbacher Straße 26  .  71636 Ludwigsburg  .  www.daemmraum.de
 

Invoerder voor België: 
ISOPROC cvba . Leestsesteenweg 62 . B-2800 Mechelen . www.isoproc.be

Met de door ons ontwikkelde houten structuren wordt ruimte voor isolatie gevormd 
voor zowel nieuwbouw als renovatie. 

Kijk in ons handboek – er gaat een volledig nieuwe bouwwereld voor u open.

Wij zijn uitvinders!

2.Oplage 
MAART 2011



2  |  Het DämmRaum-handboek  |  www.daemmraum.de

DämmRaum  www.daemmraum.de

Voor de Sparrenexpander werd ons in 1996 van het Bundespatentamt  
een patent verleend. Vanaf dan hebben vele schrijnwerkers de voordelen 
van de Sparrenexpander leren kennen en waarderen. Vandaag zijn de 
uitdagingen voor ontwerpers en schrijnwerkers veel groter. De volledige 
constructies moeten optimaal geïsoleerd zijn en vaak is het de draag- 
constructie die voor koudebruggen zorgt. Deze tijd is voorbij: we  
hebben een reeks producten met slanke doorsnedes ontwikkeld voor 
zowel renovatie als nieuwbouw. We zijn mensen uit de praktijk en  
hebben ook onze producten ontwikkeld voor mensen uit de praktijk,  
dit wil zeggen dat we niet alleen uit het oogpunt van stijgende 
loonkosten maar ook uit het oogpunt van een eenvoudige, lichte  
en snelle montage van onze producten gekozen hebben voor een  
laag gewicht. Het leven is vaak al zwaar genoeg, daarom zouden  
tenminste de materialen waarmee we werken licht moeten zijn.

Over ons

In 2010 startten we met nieuwe producten en met een nieuw begrip: DämmRäume. Holle ruimte was 
gisteren, DämmRäume (of isolatieruimte) is het nieuwe toverwoord. Onze basisoverweging bestond erin 
producten te brengen die men in verschillende toepassingsgebieden kan gebruiken. Een voorbeeld hiervan 
is de nieuw ontwikkelde Universalexpander voor wanden, daken aan de buitenzijde, tussenvloeren en geli-
jkvloerse opbouwen. Een product voor vier toepassingsgebieden. Bijzonder slim is de truc met de geleider. 
Met behulp van multiplex stroken worden geleiders van verschillende diepte gemaakt die super eenvoudig 
uitlijnen van constructies mogelijk maken en die in combinatie met de Universalexpander verschillende iso-
latiediktes toelaten. Bij renovatie en ook bij nieuwbouw zijn de afmetingen van de houtdoorsnedes veelal 
overgedimensioneerd, vaak naar aanleiding van de vereiste isolatiedikte. Wij leveren slanke en hoogbelast-
bare draagconstructies die snel en doelgericht te verwerken zijn. Pure innovatie!

DämmRäume

We laten onze producten uitsluitend in erkende beschutte werkplaatsen produceren. Hiermee komen 
we tegemoet aan onze bekommernis over een sociaal verdraagzame productie. Door de uitsteken-
de toestellen in de modern ingerichte werkplaatsen produceren onze mindervalide medewerkers 
hoogwaardige bouwproducten. Het tweede voordeel zit in de korte transportafstanden. Nu reeds 
produceren tien werkplaatsen onze producten en het zullen er snel twee keer zoveel zijn. Hierdoor 
zijn slechts geringe afstanden te overbruggen vooraleer het product bij de handelaar beschikbaar is. 
Ondanks lucratievere aanbiedingen voor de productie van onze materialen, vooral uit Oost Europa, 
blijven we trouw aan onze sociale en ecologische bedrijfscultuur.

De productie

Haus Lindenhof, Schwäbisch GmündBeschutte werkplaats, Trier
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DämmRaum  Het productidee

Met slechts twee verschillende expanders en drie verschillende elementen voor de onderliggende  
constructie heeft u de mogelijkheid om, zowel in renovatie als in nieuwbouw, van het dak tot het  
gelijkvloers, isolatieruimte in verschillende diktes te realiseren.  
 
Met ons DämmRaum gamma brengen we in de renovatie volledig nieuwe toekomstperspektieven tot 
stand. Onze producten zijn eenvoudig en geniaal, eenvoudigweg geniaal. Regelmatig horen we van 
schrijnwerkers, architecten en handelaars : „Op dit idee had ik nu ook zelf kunnen komen.“  
Het is de consequente ontwikkeling van nieuwe producten bekeken vanuit volgende oogpunten :

•	 Lichte	elementen,	de	arbeider	die	ze	verwerkt	wil	niets	anders	meer	gebruiken
•	 Voor	alle	producten	geldt	:	montage	door	één	persoon	mogelijk,	dit	bespaart	loonkosten
•	 Slechts	zeer	kleine	koudebruggen
•	 Eén	element	voor	verschillende	toepassingen	:	dit	bespaart	stockageruimte
•	 Grote	flexibiliteit	door	ons	systeem	met	de	geleider
•	 Systeemproducten	met	systeemlengtes	:	eenvoudig	te	stockeren	en	te	transporteren

De mogelijkheden

De producten

Sparrenexpander SE    
Een expander voor drie toepassingsgebieden : Dak aan de binnenzijde, effen vloeren in combinatie met 
de isolatiestrook DP60, oneffen vloeren uitvlakken in combinatie met de vloergeleider BT.

Universalexpander UE
Een	echt	universeel	genie.	•	Gevel-isolatieruimte	van	145	tot	265	mm		•	Vloer-isolatieruimte	van	145	
tot	265	mm	•	Roosteringen	:	zijdelings	bevestigd,	vloer	erop	en	klaar	•	Dak	aan	buitenzijde	:	met	slanke	
doorsnedes	is	een	snelle	verhoging	van	de	keperhoogte	mogelijk	van	60	tot	240	mm

De truc met de geleider:
Het begrip geleider kan u hier verrassen. Het is eenvoudig: in een geleider steekt men iets. Zo zijn er  
bij ons drie verschillende geleiders waarin, afhankelijk van de toepassing, Sparrenexpanders of Universal-
expanders gestoken worden en vervolgens bevestigd. De geleiders vormen zo de structuur.
 
 
Gevelgeleider FT: Door multiplexplaatjes worden geleiders met verschillende diepte gecreëerd,  
waarin de Universalexpanders passen. In de geleiders kan u de structuur supereenvoudig uitlijnen  
en bevestigen.
 
Vloergeleider BT: Er zijn twee geleiders verkrijgbaar, voor de Sparrenexpanders van 6mm dik of  
voor de Universalexpanders van 10mm dik. De BT worden gebruikt voor vloeren en zijn ideaal om  
oneffenheden uit te vlakken. 
 
Isolatiestrook DP 60: Het eenvoudigste product met ongelofelijke werking voor de isolatie van  
vloeren.	De	86	mm	brede,	60	mm	hoge	en	240	cm	lange	isolatiestroken	hebben	een	gleuf	waarin	 
de	Sparrenexpanders	geplaatst	kunnen	worden.	Afhankelijk	van	het	type	expander	maak	je	iso- 
latieruimte tussen 20 en 36cm. Sneller en effectiever kan niet.

Isolatiemateriaal:
We creëren rendabele isolatieruimte voor toepassingsgebieden waar tot voor kort enkel met drukvaste 
isolatiematerialen kon gewerkt worden, het plaatsen van de bijkomende draagconstructie was gewoon 
te duur.
Bijvoorbeeld zoldervloeren: tot nu toe domein van de witte harde platen. Met onze DP 60 isolatie-
stroken in combinatie met de Sparrenexpanders heeft deze isolatiewijze zijn beste tijd gehad : snel  
geplaatst	en	bijvoorbeeld	cellulose	schoon	en	compact	ingeblazen,	is	dit	het	systeem	van	de	toekomst.	
Wat	de	prijs	betreft	een	echt	alternatief,	bouwfysisch	en	ecologisch	boven	alle	twijfel	verheven.	 
De tijd van de witte platen ligt achter ons en dat is goed zo!

Bijvoorbeeld vloerisolatie in nieuwbouw: Tot nu toe steevast chape met isolatie daaronder, ons be-
wust zijnde van de nadelen, namelijk hoge bouwvochtigheid en lange droogtijden.
Gedaan daarmee : met onze BT-geleiders in combinatie met de Universalexpander brengen we niet druk-
vaste isolatie in beeld ; droog, schoon en snel geplaatst.

In ons DämmRaum-handboek zal u nog vele voorbeelden tegenkomen die u zullen plezieren.

• Dag 
• Gevel 
• Vloer

SE

UE

FT

BT

DP
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DämmRaum  vloeren: de Sparrenexpander

De kepers in oude gebouwen zijn steeds te 
dun om plaats te bieden voor de vereiste 
isolatiediktes. Daarbij komt nog dat ze vaak 
krom en verschillend gedimensioneerd zijn, 
doorhangen of gebarsten zijn. Het uitlijnen 
van de kepers, om zodoende een goede 
onderconstructie te bekomen, is zeer  
tijdrovend en dus duur. 

Het thema

De oplossing 
met de 

 Sparrenexpander

De Sparrenexpanders worden aan de eerste en 
de laatste keper gemonteerd. Hierdoor maakt u 
de gewenste isolatieruimte en lijnt u de eerste 
en de laatste expander uit. Vervolgens spant 
u een koord en monteert u de tussenliggende 
Sparrenexpanders met schroeven of nieten aan 
de overige kepers ; eenvoudig en snel. 

De product- 
tabel

De toelaatbare 
belasting

De Sparrenexpander en zijn afmetingen: 
Lengte	240	cm,	onderregel	uit	OSB	18	x	55	mm	 
Met de Sparrenexpander kan u op zeer economische wijze de keperhoogte  
met tot 30 cm verhogen!

 SE 12 SE 18 SE 22 SE 26 SE 30

Lijf	uit	multiplex	van	6	mm			 •	 •	 •

Lijf	uit	multiplex	van	8	mm	 	 	 	 •	 •

Verhoging van de keperhoogte 12 cm 18 cm 22 cm 26 cm 30 cm

Gewicht kg/m 1,0 1,3 1,6 2,3 2,8

  

We hebben de sterkte van de Sparrenexpander bij het 
Material-Prüfanstalt (MPA) Eberswalde laten testen :

Asafstand Belasting                                                                            
kepers tot

100 cm 100 kg / m2

		80	cm	 125	kg	/	m2

		60	cm	 165	kg	/	m2

Sparrenexpander SE 12

Sparrenexpander SE 18

Kepers uitlijnen en tegelijkertijd ruimte voor isolatie creëren.

Proefopstelling ter bepaling van de 
uittreksterkte van de Sparrenexpander  
bij de MPA Eberswalde

Lees aub onze plaatsingsvoorschriften.
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De Sparrenexpander is interessant in 
renovatie en nieuwbouw. Bij toepas-
sing in renovatie verbetert de U-waarde 
bij	24cm	isolatie	met	ongeveer	13%	in	
vergelijking met een dikke plank. 

Bij nieuwbouw is het, moeilijk te gelo-
ven, nog veel beter : vaak wordt de 
afmeting van de kepers niet bepaald 
door de vereiste sterkte, maar volgens de 
vereiste ruimte voor isolatie ; dit is mate-
riaalgebruik dat vanuit energieoogpunt 
niet meer aangepast is aan de tijd. Bekijk 
de schets, een U-waarde verbetering van 
15%	is	perfect	haalbaar. 
 

De betere
U-waarde:
Met de Sparren-
expander ver- 
betert  u de  
U-waarde met  
tot 15%

Ronde kepers: af en toe komt men in oude gebouwen ronde kepers 
tegen, die nauwelijks een rechte kant hebben. Bevestig dan onder de 
kepers een bekistingsplank en zijdelings daartegen de Sparrenexpander.

Kepers uit niet gekantrecht hout: wanneer de keper niet exact 
rechthoekig is doet dit geen afbreuk aan de montage. Door de verbin-
ding met de later gemonteerde latten trekt de constructie terug recht. 
Wanneer nodig kan u tussen de balken en de Sparrenexpander ook een 
spie plaatsen.

Licht kromgetrokken Sparrenexpanders: Het is nochtans een waar-
heid als een koe, maar ook hier moet dit weer herhaald worden : hout 
is een natuurproduct, licht kromtrekken is geen reden voor klachten. Als 
de Sparrenexpander een beetje rond staat, zaag dan gewoon de multi-
plexplaat op de kop even in met een zaag, dit neemt de spanning weg.

Praktische 
tips

Dikke planken zijdelings tegen de 
kepers: Massieve dikke planken heb-
ben de neiging te barsten, zijn zeer 
zwaar en hebben natuurlijk door het 
hogere houtaandeel, in vergelijking 
met de Sparrenexpander, een slechtere 
U-waarde.

Metalen profielen: Er worden ver- 
schillende	systemen	toegepast	:	
geleiders met profielen die zijdelings 
aan de kepers bevestigd worden. De 
aanpasbaarheid is zeer beperkt en 
het gebruik van de metalen profielen 
duidelijk duurder. Wat kan u best doen: 
test	beide	systemen	en	overtuig	uzelf.

Isolatie onder de kepers: Bij plaatsing 
van isolatie onder de kepers worden 
op de kepers planken gemonteerd 
die zeer moeilijk uit te lijnen zijn, iets 
wat u zeker niet wenst. Des te groter 
de gewenste isolatiediktes zijn, des te 
groter worden ook de afmetingen van 
de planken en des te slechter wordt 
ook de gezamenlijke U-waarde van de 
constructie.

Vergelijkbare  
systemen:
De Sparren- 
expander 
is de meest  
economische 
oplossing bij de  
verhoging van  
de keperhoogte.

Renovatie: het is nog steeds gebruikelijk om zijdelings dikke 
planken te bevestigen of om 2 kepers boven elkaar te plaatsen.

Nieuwbouw: de reductie van de keperhoogte bespaart 
materiaal
en verbetert de isolatiewaarde.

De Sparrenexpander verbetert de U-waarde met ca. 13%.

De Sparrenexpander verbetert de U-waarde met ca. 15%.

DämmRaum  dakverdieping: de Sparrenexpander

Kepers uitlijnen en tegelijktijdig plaats creëren voor isolatie.

Meerkosten aan materiaal-en loonkosten in 
vergelijking met de Sparrenexpander ca. 20%

Meerkosten aan materiaal-en loonkosten in 
vergelijking met de Sparrenexpander ca. 25%

Meerkosten aan materiaal-en loonkosten in 
vergelijking met de Sparrenexpander ca. 50%
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Het thema De vloergeleider is reeds een kleine revolutie in de 
bouw. Waar bij nieuwbouw op de betonvloer een 
chappe met veel vocht geplaatst wordt - om dan 
daarop terug een structuur te plaatsen voor de 
bevestiging van een massief parket, of bij renova-
tie waar de betonvloer terug uitgevlakt wordt met 
overgedimensioneerde houten balken, daar is onze 
structuur met de vloergeleider van toepassing. Ein-
delijk is er een supereenvoudige - en qua houtsec-
tie – slanke oplossing om een structuur te creëren 
die uitstekend uit te lijnen is en die het gebruik van 
inblaasisolatie mogelijk maakt.

De oplossing 
met de 

vloergeleider BT

De vloergeleider is een structuurelement bestaande uit een 10 cm brede OSB-strook van 18 mm dikte 
waarin	twee	OSB-stroken	met	een	dikte	van	15	mm	vertikaal	in	een	groef	vastgelijmd	zijn.	De	element-
lengte	bedraagt	240	cm.	De	twee	vertikale	OSB-stroken	zijn	85	mm	hoog.	De	BT	bestaat	in	twee	uit-
voeringen	:	Met	een	tussenafstand	van	6	mm	tussen	de	vertikale	OSB-stroken	=	BT85/6.	Dit	element	kan	
gecombineerd	worden	met	de	Sparrenexpanders	met	lijfplaat	van	6	mm.	Bij	de	BT85/10	bedraagt	de	
tussenafstand tussen de OSB-stroken 10 mm, dit voor combinatie met de Universalexpanders.

De vloergeleider BT
met expander

De	15mm	dikke	OSB-stroken	zijn	
in de gegroefde OSB-onderregel 
verlijmd. De hoogte van de  
stroken	bedraagt	85mm,	vandaar	
de	benaming	BT85.
De	elementlengte	is	240	cm.

Zo flexibel
is ons systeem

Vergelijkbare 
systemen

Gewoonlijk	zijn	er	twee	verschillende	systemen.	Bij	het	ene	worden	drukvaste	isolatiematerialen	 
gebruikt.	Dit	systeem	is	(zeer)	duur	en	vooral	bij	oneffenheden	moeilijk	vlak	te	plaatsen.	Een	ander	 
systeem	bestaat	erin	om	zware	al	dan	niet	gekruiste	houten	structuren	te	maken	uit	massief	hout.	 
Nadelig bij deze werkwijze zijn de hoge montagekosten en het grote houtaandeel met daaraan  
verbonden een slechtere isolatiewaarde.

DämmRaum  vloeren: De expander met de vloergeleider

Vloer uitvlakken – Isolatieruimte creëren – Vloer plaatsen

Isolatiediktes voor vloerisolatie
 

 Universalexpander UE en de BT 85/10 Sparrenexpander en de BT 85/6 

	 UE	85	 160	-	200	mm	 SE	12	 200	-	240	mm 

	 UE	105	 180	-	220	mm	 SE	18	 280	-	320	mm 

	 UE	145	 220	-	260	mm	 SE	22	 320	-	360	mm 

	 UE	185	 260	-	300	mm	 SE	26	 360	-	400	mm 

	 UE	225	 300	-	340	mm	 SE	30	 400	-	440	mm 

Verwerkings-
voorschriften/

Stabiliteit

De OSB-stroken worden op de ruwbouwvloer geplaatst en mechanisch bevestigd. Desgewenst kan u 
onder de OSB-stroken een geluidsontkoppelend materiaal plaatsen. De asafstand tussen de verschillende 
OSB-stroken is afhankelijk van de vloerafwerking, gelieve hiervoor de verwerkingsvoorschriften van de  
desbetreffende	fabrikant	te	raadplegen.	Ons	systeem	is	bij	een	asafstand	van	62.5cm	met	250kg/m²	of	
zelfs	met	500kg/m²	belastbaar.	Bij	250kg/m²	worden	spax-schroeven	van	4,0	x	40mm	met	een	tussen- 
afstand	van	18cm	zijdelings	door	de	geleider	in	de	expander	geschroefd,	bij	500kg/m²	bedraagt	de	 
tussenafstand tussen de schroeven maximaal 9 cm.

Lees aub onze plaatsingsvoorschriften.     

BT met Universalexpander BT met Sparrenexpander
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DämmRaum  tussenvloeren: De Universalexpander

Het thema

De oplossing 
met de 
Universalexpander

In het kader van renovatie worden vaak ook de 
roosteringen tussen de verschillende verdieping-
en gesaneerd. Dit is vaak ook gekoppeld aan de 
wens om de vloer eindelijk ook vlak te maken 
en een nieuwe vloerbedekking te plaatsen. Het 
exact uitvlakken van de balken staat hier op de 
voorgrond.

De	Universalexpander	in	vijf	verschillende	hoogtes	is	2,40m	lang.	Het	multi-
plex lijf wordt zijdelings aan de balken bevestigd. Aan de bovenzijde bevindt 
zich dan de massieve houten regel met een doorsnede van 60 x 60 mm. Met 
de Universalexpander kan u zonder problemen oneffenheden in de roos-
tering uitvlakken. Naar boven toe kan u dan gewoon verder gaan met de 
opbouw zoals voorzien. Met de Universalexpander is alles mogelijk : U kan 
een massieve houten vloer op de uitgelijnde constructie vastschroeven, maar 
ook andere plaatafwerking is mogelijk waarop dan nadien een vloerafwer-
king naar keuze komt zoals zwevend geplaatst parket, gelijmd parket, kurk, 
tapijt, linoleum enzovoort.

Standaard	bieden	we	vijf	verschillende	hoogtes	aan	:	UE	85,	UE	105,	UE	145,	UE	185	en	UE	225.	Het	
multiplex	lijf	is	met	een	45	mm	hoge	multiplexstrook	opgedikt.	Dit	omwille	van	twee	redenen	:	ten	
eerste omwille van de sterkte en ten tweede geeft de strook aan hoe ver de UE de bestaande balken 
ten minste moet overlappen.

Volgende verhogingen zijn mogelijk met de Universalexpanders :
UE 85 verhoging tot 100 mm, UE 105 verhoging tot 120 mm, UE 145 verhoging tot 160 mm,
UE 185 verhoging tot 200 mm, UE 225	verhoging	tot	240	mm

De Universal-
expander UE

Tip uit de 
praktijk

Vergelijkbare
systemen

Meestal worden de balken aan de bovenzijde met een extra balk of vertikale plank verhoogd. Hier-
aan zijn twee zaken nadelig : Het vaak noodzakelijke uitvlakken van de balken is tijdrovend en dus 
ook kostelijk. Het andere alternatief is het gebruik van dikke planken die zijdelings aan de bestaande 
balken bevestigd worden. Deze dikke planken trekken vaak krom, zijn zelden recht en hebben in het 
slechtste geval een veel te hoge houtvochtigheid.

U kan op de 60 mm brede bovenregel zeer eenvoudig een geluidsdempend materiaal aanbrengen en 
daarop bijvoorbeeld zwevend OSB platen plaatsen. Al naargelang de verdere opbouw bereikt u hier-
door een sterk verbeterde contactgeluidsisolatie. 

Uitvlakken van roosteringen vereenvoudigd

UE 145
verhoging
tot 160 mm

UE 105
verhoging
tot 120 mm

UE 85
verhoging
tot 100 mm

UE 185
verhoging
tot 200 mm

UE 225
verhoging
tot 240 mm

Lees aub onze plaatsingsvoorschriften.
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DämmRaum  zoldervloeren: Sparrenexpander met isolatiestroken

Het thema

De oplossing  
met isolatiestroken 

en de Sparren-
expander

Een groot potentiëel voor energiebesparing  
ligt in de isolatie van betonnen en houten 
zoldervloeren in onverwarmde zolderruim-
tes.	Met	het	hier	voorgestelde	systeem	wordt	
een rendabele oplossing aangeboden die het 
mogelijk maakt om niet drukvaste isolatie te 
combineren met een plaatafwerking: De  
isolatie van de zoldervloer met aan de boven-
zijde een afwerking uit plaatmateriaal.

De	van	een	gleuf	voorziene	isolatiestroken	van	2,40	m	lengte	worden	op	de	vloer	geplaatst	met	de	ver-
eiste tussenafstand (volgens de voorschriften van de fabrikant van het plaatmateriaal). Een gebruikelijke 
tussenafstand	voor	een	plaat	van	18	mm	dikte	is	62,5	cm.	In	de	gleuf	wordt	al	naar	gelang	de	gewenste	
isolatiedikte	de	gepaste	Sparrenexpander	geplaatst	–	klaar!	Met	ons	systeem	zijn	isolatiediktes	van	200	tot	
360 mm mogelijk. Heeft u een andere isolatiedikte nodig of een tussenmaat, ook dat is perfect mogelijk. 
Neem hiervoor gerust contact met ons op. Natuurlijk kan u op de Sparrenexpander ook massief hout of 
ander plankenmateriaal snel en rendabel plaatsen.

De toelaatbare 
belasting

We	hebben	het	isolatiestroken	systeem	met	de	Sparren- 
expander door en door laten testen bij het Material- 
Prüfanstalt Eberwalde. De toelaatbare belasting van het  
systeem	was	ook	voor	de	onderzoekers	verrassend.	 
Hierna gebruiken we even de oude eenheid kg in plaats  
van Newton omdat dit meer voor zich spreekt.

SE 12 met isolatiestrook DP 60: breuk van de isolatie- 
plaat en uitknikken van de Sparrenexpander met  
tussenafstand	van	62	cm	bij	een	belasting	van	7500	kg

SE 18 met isolatiestrook DP 60: breuk van de isolatie- 
plaat en uitknikken van de Sparrenexpander met tussen- 
afstand van 62 cm bij een belasting van 6800 kg

Samendrukbaarheid van de isolatieplaten:
Natuurlijk wordt de gleuf van de isolatieplaat door het smalle multiplexlijf tezamen gedrukt. 
Gemiddeld	wordt	de	isolatieplaat	bij	een	asafstand	van	62	cm	bij	een	belasting	van	250	kg/m²	
ongeveer	1,1	mm	en	bij	een	belasting	van	500	kg/m²	ongeveer	1,9	mm	samen	gedrukt.
Meestal is deze geringe samendrukking verwaarloosbaar.

Isolatiestroken leggen – Sparrenexpander in plaatsen – klaar

Het systeem –
de isolatiediktes

In combinatie met een gewapende  
betonplaat en isolatie met een materiaal  
uit	de	warmtegeleidingsgroep	040,	zijn	 
volgende isolatiediktes nodig : EnEV 12 cm, 
KfW-vereisten 26 cm, Passiefhuisnorm  
36 cm.

Vergelijkt	u	ons	systeem	met	andere	op	de	markt	beschikbare	oplossingen:
•	 Inblaasisolatie	wordt	in	gesloten	compartimenten	ingeblazen	en	is	zo	zettingszeker.
•	 Door	de	isolatiestrook	is	ons	systeem	akoestisch	ontkoppeld	–	zoiets	heeft	niemand	anders!
•	 Supersnelle	en	eenvoudige	plaatsing	–	test	ons	systeem!

De voordelen  
van onze 

 producten

De isolatie- 
strook DP 60

SE 12 plus 
DP 60

20
 c

m28
 c

m36
 c

m

SE 18 plus 
DP 60

SE 26 plus 
DP 60

De isolatieplaat met een soortelijk gewicht van 270 kg/m³  
is 60 mm dik, 86 mm breed en voorzien van een gleuf  
waarin zowel de SE 12 als de SE 18 past. Om de dwars-
krachtsterkte te verhogen, eventueel bij het terug uittrekken 
van de expanders, zijn de stroken met nieten verbonden.

Mogelijke isolatiediktes 

DP 60 + SE 12 =   200 mm 

DP 60 + SE 18 =   280 mm 

DP 60 + SE 22 =   320 mm 

DP 60 + SE 26 =   360 mm 

DP	60	+	SE	30	 =			400	mm

Belasting
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Tips uit de  
praktijk

De vloer- 
expander BE

Uitvlakken: om oneffenheden uit te vlakken, ondervul gewoon de isolatiestroken. We raden aan als 
ondervulling	bijvoorbeeld	multiplexstroken	van	minstens	5	cm	breedte	te	gebruiken	om	samendrukken	 
van de stroken te vermijden. In het geval dat grotere oneffenheden uitgevlakt moeten worden, bevelen  
wij onze vloergeleiders in combinatie met de Sparrenexpander aan.

Looppaden: Vaak wordt de vloer enkel geïsoleerd en zijn er looppaden 
nodig. In dit geval is het aangeraden de stroken DP 60 met schroeven 
op	de	vloer	vast	te	maken.	Opdat	het	systeem	stabiel	zou	staan,	raden	
we de plaatsing van een houten hoeklat aan die enkel in lengtes van 
ongeveer	50	cm	geplaatst	moet	worden.	Plaats	eveneens	een	drupje	lijm	
aan de bovenste kopse kant van de Sparrenexpander, dit verhoogt de 
stabiliteit	van	het	ganse	systeem.

U kan natuurlijk de isolatiestroken en de Sparrenexpanders ook dwars 
op de looppadrichting plaatsen. Bij een gebruikelijke looppadbreedte 
van 120 cm zaagt u de isolatieplaat en de Sparrenexpander middendoor. 
Wanneer als vloer bijvoorbeeld OSB platen moeten geplaatst worden, 
passen exact twee platen in de breedte op de constructie – U werkt 
zodoende bijna zonder afval en vooral snel!
                     

Zo ziet het eruit

Wanneer zoldervloeren met niet drukbelastbare isolatieplaten of isolatiedekens geïsoleerd worden dan 
bieden wij u hiervoor de oplossing met de vloerexpander BE aan. Deze BE is met zijn 86mm even breed als 
de	isolatiestrook.	Met	aftrek	van	de	6mm	van	het	multiplexlijf	blijft	langs	weerszijden	40mm	isolatiedikte	
over tot aan de buitenkant van de OSB of de isolatiestrook. Deze ruimte kan perfect gevuld worden met 
een	isolatiestrook	van	40mm	dikte.	Daarna	blijft	een	perfect	rechthoekige	ruimte	over	zonder	hoeken	of	
kanten waarin u de zachte isolatieplaten of dekens met de gewenste dikte kan plaatsen.

DämmRaum  zoldervloeren: Sparrenexpander met isolatiestroken

Isolatiestroken leggen – Sparrenexpander plaatsen – klaar

De truuk  
met de 
vloerexpander

BE plus DP 60 
met hennep isolatie

BE plus DP 60 
met houtvezel isolatie

In principe is de vloerexpander bijna hetzelfde 
dan de Sparrenexpander. Het enige onder-
scheid bestaat erin dat de OSB-strook bij de 
BT 86mm breed is (bij de Sparrenexpander 
is	dit	slechts	55mm).	Deze	verbreding,	die	
overeenkomt met de breedte van de DP60, is 
noodzakelijk om op een juiste en economische 
manier niet drukbelastbare isolatie-dekens en 
platen te gebruiken als vloerisolatie. Samenge-
vat : bij isolatie van de vloer met inblaasisolatie 
gebruikt u de Sparrenexpander SE, bij andere 
isolatiematerialen de vloerexpander BE.

Bij inblaasisolatie spelen de hoeken die ontstaan door de verspringing in breedte tussen de isolatiestroken 
en de expander geen rol. Anders is het bij het plaatsen van plaatvormige of rolvormige isolatiedekens. Om 
ook hier een volledige vulling van de compartimenten mogelijk te maken werd de vloerexpander ontwor-
pen.	Tussen	de	DP60	en	de	BE	plaatst	u	een	40mm	dikke	isolatie,	dit	sluit	perfect	aan.	Vervolgens	heeft	u	
een perfect rechthoekige ruimte waarin isolatie in de gewenste dikte kan aangebracht worden.

Lees aub onze plaatsingsvoorschriften. 



10  |  Het DämmRaum-handboek  |  www.daemmraum.de

DämmRaum  dak buitenzijde: De Universalexpander

Het thema Wanneer u om u heen kijkt, ziet u dat het plaatsen  
van een nieuwe dakbedekking erg actueel is.
Vaak wordt de ruimte onder het dak, die tot dan  
enkel als stockageruimte werd gebruikt, ook  
omgebouwd tot woonruimte. Wanneer de ruimte  
onder het dak reeds gebruikt werd en er enkel  
nieuwe pannen op het dak komen, dan moet  
bijzondere aandacht besteed worden aan de  
onderliggende dakhuid. De dakisolatie is bij  
renovatie erg belangrijk omdat de warmteverliezen  
door	het	dak	daar	gemiddeld	meer	dan	40%	 
bedragen. Voor optimaal comfort heeft u minstens  
220 mm isolatie nodig, indien mogelijk meer. Zo creëren we een aangename zolderruimte waarin het ook 
in de zomer aangenaam vertoeven is.

De oplossing  
met de Universal- 

expander

De	Universalexpanders	in	vijf	verschillende	hoogtes	zijn	2,40	m	lang.	Het	
multiplexlijf wordt zijdelings aan de kepers bevestigd, naar boven toe kraagt de 
houten keper met afmetingen 60 x 60 mm uit. Met de Universalexpander kan 
u zonder problemen ongelijkheden tussen de kepers uitvlakken en de isolatie-
dikte bekomen die voor uw project vereist is. Aan de bovenzijde kan u daarna 
de voorziene dakopbouw verder uitbouwen. Met de Universalexpander is alles 
mogelijk : houtvezel onderdakplaten in de gewenste dikte of dadelijk een  
onderdakfolie met tengellatten en panlatten.

De Universal-
expander UE

We	bieden	standaard	vijf	hoogtes	aan	:	UE	85	|	UE	105	|	UE	145	|	UE	185	|	UE	225.
Het	multiplex	lijf	van	de	Universalexpander	is	met	een	45	mm	brede	strook	multiplex	 
opgedikt. Dit heeft een tweevoudige reden : ten eerste is de strook nodig voor de sterkte  
en ten tweede geeft ze aan hoe ver de Universalexpander de kepers moet overlappen.

UE 105

Vergelijkbare 
systemen

Meestal worden de kepers aan de bovenzijde met een extra keper of een vertikaal geplaatste plank 
opgehoogd. Dit heeft twee nadelen : Het meestal noodzakelijke uitlijnen van de kepers vraagt veel tijd 
en wordt daardoor vaak achterwege gelaten ; door het hogere houtaandeel zijn er ook grotere koude-
bruggen. Het andere alternatief is het gebruik van dikke houten planken die zijdelings tegen de kepers 
bevestigd worden. Deze dikke planken zijn vaak kromgetrokken, dikwijls niet recht en hebben eveneens 
veel grotere koudebruggen dan de Universalexpander.

Tip Bij dakvernieuwing zijn er talrijke details en constructievarianten waaraan aandacht moet besteed worden 
en die opgelost dienen te worden. Bijzondere zorg moet besteed worden aan de luchtdichting wanneer 
de kepers aan de onderzijde reeds afgewerkt zijn. Houdt hier aub rekening met de voorschriften van de 
desbetreffende fabrikanten om de details juist uit te kunnen voeren. We geven hier geen detailoplossingen 
daar	de	aansluitdetails	onafhankelijk	zijn	van	ons	systeem.

Met slanke doorsnedes de kepers verhogen en uitlijnen

UE 145
Verhoging
tot 160 mm

UE 105
Verhoging
tot 120 mm

UE 85
Verhoging
tot 100 mm

UE 185
Verhoging
tot 200 mm

UE 225
Verhoging
tot 240 mm

Lees aub onze plaatsingsvoorschriften. 
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DämmRaum  dak buitenzijde: De Universalexpander

Met slanke doorsnedes de kepers verhogen en uitlijnen

Montage aan  
de kepers

De	Universalexpander	wordt	met	standaardnieten	1,8	x	64	mm	aan	de	kepers	bevestigd.

Voeg tussen  
de Universal- 
expanders 
BELANGRIJK: De 
langsvoeg moet als 
scharnier uitgevoerd 
worden om het 
draagvermogen  
van het dak niet  
te vergroten.

Sneeuwlast- 
zones

Toepassings-
voorwaarden

•	 Alleen	gebruiken	bij	daken	die	qua	stabiliteit	nog	in	orde	zijn.
•	 Verbindingen	tussen	de	Universalexpanders	onderling	op	soepele	vervormbare	wijze,	zie	schets.	
 Uitvoering als scharnier om de draagkracht van het dak niet te verhogen.
•	 Wanneer	de	doorbuiging	≥ l / 300 inzagen ter plaatse van het maximum en minimum moment. 
•	 Onze	aanbeveling:	Schakel	uw	stabiliteitsingenieur	in,	u	ontvangt	desgewenst	van	ons	de	stabiliteits- 
 ber ekeningen van onze elementen. 

De stabiliteitsberekeningen voor de Universalexpander zijn uitgevoerd voor volgende sneeuwlastzones:

 SLZ Höhe über NN Dachneigung Formbeiwert Sk Si 
    µ [kN/m2] [kN/m2] 
 1 ≤ 600 m > 0° ≤	0.8	 1.053	 0.842 
  > 600 ≤ 800 m ≥	40°	 ≤	0.53	 1.580	 0.843 
 1a ≤	500	m	 >	0°	 ≤	0.8	 1.044	 0.835 
	 	 >	500	≤ 800 m ≥	44°	 ≤	0.427	 1.978	 0.844 
 2 ≤	355	m	 >	0°	 ≤ 0.8 1.060 0.848 
	 	 >	355	≤ 700 m ≥	45°	 ≤	0.4	 2.061	 0.824 
 2a ≤	285	m	 >	0°	 ≤ 0.8 1.06 0.848 
	 	 >	256	≤	500	m	 ≥	45°	 ≤	0.4	 2.01	 0.804 
	 	 >	500	≤ 700 m ≥	51°	 ≤	0.24	 3.23	 0.780 
 3 ≤	256	m	 >	31°	 ≤ 0.770 1.10 0.850 
	 	 >	256	≤	500	m	 ≥	47°	 ≤	0.347	 2.37	 0.822 
	 	 >	500	≤ 700 m ≥	52°	 ≤ 0.213 3.86 0.823

Detailzicht A

De Universalexpander plaatsen
met een langsvoeg van ca. 10 mm
en over de voeg een houten lat
van	22	x	40	mm	plaatsen. Detailzicht A
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DämmRaum  gevels: Universalexpander met universalgeleider

Het thema

De oplossing 
met de Universal-

expander en de 
FT-geleider

De gevel, omwille van zijn belangrijk aandeel in de 
oppervlakte van de gebouwschil, verdient zowel bij 
renovatie als bij nieuwbouw bijzondere aandacht.
Al naargelang het project zijn verschillende  
criteria van belang :

•	 Flexibiliteit	in	isolatiedikte
•	 De	mogelijkheid	om	de	gevel	uit	te	lijnen
•	 Snelle	montage	–	bij	voorkeur	met	lichte	 
 elementen
•	 Zo	weinig	mogelijk	koudebruggen
•	 Gevelafwerking	met	zowel	plaatmateriaal,	 
 massief hout als bepleisterbare isolatieplaten  
 moet mogelijk zijn

Met de drie verschillende geleiders en de in zes verschillende 
hoogtes verkrijgbare Universalexpanders kan u isolatiediktes 
van	145	tot	345	mm	bekomen.	De	voorgeboorde	geleiders	
worden aan de gevel vastgeschroefd. De keuze van de  
geschikte schroeven is de verantwoordelijkheid van de  
plaatser. De dikte van het vast te schroeven hout bedraagt 
slechts	40	mm	waardoor	geen	dure	muurankers	nood-
zakelijk zijn.
De montage is zeer rendabel: U plaatst de Universalexpand-
er op de onderste sluitplaat en vervolgens kan u de oneffen-
heden van de wand in de geleider uitlijnen. Het element kan 
gemakkelijk met de ene hand uitgelijnd worden en met de 
andere	vastgeschroefd.	De	UE	85	weegt	slechts	1,6kg/m!

De FT-geleider De elementlengte bedraagt 60 cm, de benamingen
FB	45	|	65	|	en	85	geven	de	diepte	van	de	geleider	aan.
Het gewicht bedraagt ongeveer 0.7kg/stuk.
De gevelgeleiders worden geleverd met drie voorge-
boorde gaten ø 8 mm, dit vergemakkelijkt de montage.

Montage-
richtlijnen

Montage van de gevelgeleiders:
De gevelgeleiders zijn 60 cm lang. We bieden deze elementen bewust niet doorlopend aan, dit is een voor-
deel dat u erg zal waarderen bij het uitlijnen van oneffen of kromme wanden. Elke expander heeft over zijn 
lengte	van	240	cm	slechts	2	geleiders	nodig.	De	langsvoeg	tussen	twee	expanders	moet	zich	situeren	in	een	
geleider.	De	Universalexpander	wordt	in	de	geleider	geschoven	en	met	25	mm	lange	houtschroeven	met	
groffe draad bevestigd. Over de geleiderlengte van 60 cm moet de Universalexpander met zes schroeven 
vastgezet worden. Ter plaatse van de hoeken van een gebouw dienen drie geleiders per expander geplaatst 
te worden.

FT 85 FT 65 FT 45

FT 85 mit
UE 105

FT 65 mit
UE 85

FT 45 mit
UE 45

Gevel uitlijnen en isoleren sterk vereenvoudigd

De Universal-
expander UE

•	Elementlengte	240	cm
•	Benamingen:	UE	45	|	UE	85	|	UE	105	|	UE	145	|	UE	185	|	UE	225
   = totale hoogte van het multiplexlijf
•	Volhouten	keper:	60	x	60	mm	vol	constructiehout
•	UE	45	tot	UE	145:	6	mm	multiplex,	UE	185	und	UE	225:	8	mm	multiplex

Lees aub onze plaatsingsvoorschriften. 
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DämmRaum  gevels: Universalexpander met universalgeleider

DämmRaum
Gevel-
varianten

Al naargelang de gekozen Universalexpander en geleider kan u de producten zelf kiezen 
in functie van de gewenste isolatiedikte.

Stabiliteit

De geventi-
leerde gevel

De	toelaatbare	belasting	van	onze	structuur	bedraagt	50	kg/m²	bij	een	tussenafstand	van	50	cm	
tussen de UE. Desgewenst bezorgen we u graag onze stabiliteitsberekeningen.

Bij de montage van geventileerde gevels moeten roestvrije bevestigingsmiddelen gebruikt worden.
Kijk hiervoor ook naar onze plaatsingsvoorschriften.

Controle  
van de gevel/ 
stabiliteit

De draagkracht van de ondergrond alsook de keuze van de bevestigingsmiddelen voor de wandgeleiders 
aan de gevel moeten door de uitvoerende firma vakkundig gecontroleerd worden. Eveneens zijn de richt-
lijnen van de desbetreffende fabrikant geldig voor alle materialen die gebruikt worden bij de opbouw van 
de	wand.	Voor	ons	gevelsysteem	hebben	we	stabiliteitsberekening	laten	maken.	In	het	geval	dat	voor	uw	
project een berekening moet gemaakt worden, stellen we uw stabiliteitsingenieur graag onze stabiliteits-
berekening ter beschikking.

Het multiplex lijf van de Universalexpander is met een 45 mm brede strook 
multiplex opgedikt. Dit heeft een tweevoudige reden : ten eerste is de strook 
nodig voor de sterkte en ten tweede geeft ze aan hoe ver de Universal-
expander minstens in de geleider moet zitten – geen vervelend nameten,  
je speelt hierdoor op veilig. 

Hoe ver moet  
de Universal- 
expander
minstens in  
de geleider

Tips uit  
de praktijk

Inblaas-isolatie:	bij	gebruik	van	inblaas-isolatie	zoals	cellulose	kan	de	afstand	van	40	mm	tussen	de	FT-
geleiders en de wand te groot zijn. Kleef deze opening gewoon toe met een stuk luchtdichtingstape en de 
ruimte is volledig klaar om in te blazen. Een andere mogelijkheid bestaat erin om op de rugzijde van de FT 
een strook luchtdichtingsfolie te nieten voor de plaatsing zodat deze folie geklemd zit tussen de muur en 
de FT, na de montage van de UE kan je de folie gewoon omplooien en vastnieten op de voorzijde van de 
UE en zodoende is de ruimte klaar om in te blazen!

Helpende hand: Gebruik de onderste sluitplaat als „helpende hand“. Na de plaatsing van de onderste 
sluitplaat en de gevelgeleiders kan u de Universalexpanders alleen monteren, het volledige element van 
2,40	m	lengte	weegt,	al	naargelang	de	uitvoering,	slechts	tussen	3	en	5	kg.

Gevel uitlijnen en isoleren sterk vereenvoudigd

45
 m

m

 FT 45 FT 65 FT 85

 
 145 mm 165 mm 165 mm

 185 mm 185 - 205 mm 185 - 225 mm 
 
 205 mm 205 - 225 mm 205 - 245 mm
 
 245 mm 245 - 265 mm 245 - 285 mm 
 
 285 mm 285 - 305 mm 285 - 325 mm 
 
 325 mm 325 - 345 mm 325 - 365 mm
 
 

Univeral-
expander

Geleiders

UE 45 
 
UE 85 
 
UE 105 
 
UE 145 
 
UE 185 
 
UE 225

Ons advies bij
geringe
isolatiediktes

Wanneer	u	isolatiediktes	van	minder	dan	14,5	cm	wil	
realiseren, kan u zelf op eenvoudige wijze een structuur 
maken:	bevestig	een	keper	van	40	x	60	mm	aan	de	 
buitenwand en bevestig hiertegen zijdelings de  
Universalexpander.
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Sparrenexpander
SE

Materiaal: Multiplexlijf 6 mm bij SE 12 / SE 18 / SE 22. Multiplexlijf 8 mm bij SE 26 / SE 30. 
Onderregel	OSB	55	x	18	mm
Afmetingen en gewichten:	Elementlengte	240	cm.	Gewicht:	SE	12	=	1,0	kg/m;	SE	18	=	1,3	kg/m		
SE	22	=	1,5	kg/m;	SE	26	=	1,9	kg/m;	SE	30	=	2,1	kg/m
Verbinding: Het multiplexlijf is met D3 lijm in een groef in de OSB onderregel vastgelijmd.
Toepassing:  keperuitdikking van een dak aan de binnenzijde; creëren van isolatieruimte voor (zolder)
vloeren in combinatie met de DP60; uitvlakken van vloeren en creëren van isolatieruimte in combinatie  
met	de	BT	85.

Universalexpander
UE

Materiaal: multiplexlijf	met	45	mm	brede	opdikking.	Volhouten	bovenregel	van	60	x	60	mm
Afmetingen en gewichten:	Elementlengte:	240	cm.	Gewicht:	UE	45	=	1,3	kg/m,	UE	85	=	1,5	kg/m,	
UE	105	=	1,7	kg/m,	UE	145	=	1,9	kg/m,	UE	185	=	2,3	kg/m,	UE	225	=	2,5	kg/m
Verbinding: Het multiplexlijf is vastgelijmd in een groef en volgens berekening vastgeniet.
Toepassing:	Gevels:	isolatieruimte	van	145	tot	365	mm;	Verhoging	van	de	keperafmetingen	naar	buiten	
met	tot	240	mm;	Verhoging	van	tussenvloeren	met	tot	240	mm;	combinatie	met	de	BT85/10:160	tot	 
340	mm

Vloergeleider
BT

Materiaal: OSB-onderregel	18	mm	dik,	OSB-lijfplaten	d	=	15	mm
Afmetingen en gewichten:	Elementlengte	240	cm,	hoogte	van	de	geleider	85	mm.	Gewicht:	2,7	kg/m
Verbinding: de vertikale  OSB stroken zijn met D3 lijm in de onderregel verlijmd.
Toepassing: dragend element voor het uitvlakken van vloeren met de bedoeling een optimale  
isolatieruimte te creëren.

DämmRaum  productdetails – toepassingen, afmetingen en gewichten
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DämmRaum  productdetails – toepassingen, afmetingen en gewichten

Gevelgeleider FT

Materiaal: Dragend	element	4	x	6	cm	massief	hout,	lijf	uit	6	mm	multiplex.	Het	massief	hout	heeft	drie	
voorgeboorde	gaten	ø8mm.	De	FT	wordt	aangeboden	in	drie	varianten:	FT	45	|	FT	85	|	FT	105.	
Deze benamingen geven de hoogte aan van het multiplexlijf – zie tekening.
Afmetingen en gewichten: Elementlengte 60 cm. Gewicht ca. 0,9 kg per element.
Verbinding: De geleider wordt gevormd door 6 mm dikke multiplexstroken, waarbij de binnenste  
vastgelijmd is in een groef en de buitenste gelijmd en geniet volgens de berekening.
Toepassing: Dient voor opname van de Universalexpander voor gevelisolatie. Door de vorm van de ge- 
leider wordt een grote variatie in isolatiedikte mogelijk alsook een eenvoudig uitlijnen van de constructie.

Isolatiestroken  
DP60

Materiaal: gelatexeerde houtvezelplaat, soortelijk gewicht 270 kg/m3. De 86 mm brede stroken zijn, al 
naargelang de toepassing, voorzien van een groef van 6 of 10 mm. In deze groef wordt de Sparren- of de 
Universalexpander geplaatst en de structuur voor de vloerisolatie is klaar.
Afmetingen en gewichten: lengte	240	cm,	breedte	86	mm,	dikte	60	mm.	Gewicht	1,3	kg/m.
Verbinding: De isolatiestroken zijn langs beide zijden geniet zodat ze ook op trek belastbaar zijn.
Toepassing: Draagstructuur	voor	de	isolatie	van	(zolder)vloeren,	isolatiedikte	van	200	tot	400	mm.

De Sparrenexpander is gepatenteerd, alle overige producten zijn als gebruiksmodel geregistreerd. Wij zijn uitvinders!
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BE 30 BE 26 BE 22 BE 18 BE 12

Materiaal: Multiplexlijf 6 mm bij BE 12 / BE 18 / BE 22. Multiplexlijf 8 mm bij BE 26 / BE 30. 
Bovenregel OSB 86 x 18 mm
Afmetingen en gewichten: Elementlengte	240	cm.	Gewicht:	BE	12	=	1,1	kg/m,	BE	18	=	1,4	kg/m,
BE 22 = 1,6 kg/m, BE 26 = 2,0 kg/m, BE 30 = 2,2 kg/m
Verbinding: Het multiplexlijf is met D3 lijm in een groef in de OSB bovenregel vastgelijmd.
Toepassing: Afstand creërend element voor vloerisolatie in combinatie met de DP 60. De BE wordt ge-
bruikt bij niet drukvaste plaatvormige isolatiematerialen of bij isolatie op rol.
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Dak aan de binnenzijde bladzijde	4	en	5

Vloeren bladzijde 6

Tussenvloeren bladzijde 7

Dak buitenzijde bladzijde 10 en 11

Uw vakhandel :

Zoldervloeren bladzijde 8 en 9

Gevels bladzijde 12 en 13

Draagstructuren uit hout: 
•	innovatief		•	veelzijdig		•	slanke	doorsnedes		•	gewoonweg	goed!


