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Stertekt® Sterke Punten
Stertekt combipanelen hebben de meeste pluspunten.
We gaan graag de vergelijking aan met andere merken. 

STERTEKT COMBIPANELEN: AKOESTISCHE PLAFOND- EN WANDPLATEN VOORZIEN VAN 
THERMISCHE ISOLATIE: 

• Leverbaar in 2 naturel kleuren (-grijs en -crème). 

• Leverbaar in elke RAL/NCS kleur en andere kleur- 
 systemen (op aanvraag). 

• Randen van de platen zijn extra verstevigd voor  
 bevestiging; structuurschroeven voor hout en metal- 
 stud (vraag naar de mogelijkheden en/of type 9  
 panelen).

• Uitgebreid gamma aan montagesystemen.

• Vele akoestische tests beschikbaar. 

• BIM modellen van alle Stertekt platen beschikbaar.

Waarom Stertekt?

• Strengste maattoleranties

• Beste isolatiewaardes (vraag naar onze    
 specificaties/DoP’s).

• Beste geluidsabsorptiewaardes.

• Geschikt voor binnen en buiten toepassing.

• Bestand tegen vochtige omgevingen, schimmelen niet en  
 behoeven dus geen extra behandeling hiertegen.

• Lichtste houtwolcementplaten op de markt.

• Minste aantal schroeven per plaat.

Eindeloze mogelijkheden

KEURMERKEN/NORMEN: 

• CE-gecertificeerd voor verlaagde plafonds (EN: 13964)  
 en houtwolcement (EN 13168).

• Voorzien van een KOMO-attest met productcertificaat.  

• Getest onder EN 7172 en geclassificeerd onder EN  
 13986 en EN 1084 als E1. Daarbij bevatten de panelen  
 geen schadelijke stoffen (formaldehyde).

• Brandstabiele constructies NBN 713.020 mogelijk (vraag  
 naar de mogelijkheden).

• Onbrandbaar en voldoen aan de Europese norm EN  
 13501 klasse B/s1/d0 en A2, s1, d0.

• FSC 100% gecertificeerd.

• Getest op balvastheid en gecertificeerd in  
 overeenstemming met: “Prüfung der Ballwurfsicherheit,  
 DIN 18032 Teil 3: Sporthallen für Turnen und Spiele”  
 (vraag naar de mogelijkheden).

• ISSO/BCRG gecontroleerde kwaliteitsverkaring.

• Geschikt voor BREEAM, LEED en DGNB projecten; 
 deel uw doelen en vraag onze productspecialist naar  
 de mogelijkheden.
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SERVICE & LEVERING: 

• We helpen u graag met advies op maat bij het selecteren van het juiste product voor in uw  
 constructie.

• We helpen u graag met akoestische & thermische berekeningen en adviezen.

• Stertekt panelen kunnen op het werk (franco) gelost worden.

• De pakkethoogte is ca. 1 m (exclusief pallet). De aangeleverde pakketbreedte is 120 cm. Alle  
 pallets zijn goed beschermd en ingepakt.


