OVER FALK BOUWSYSTEMEN
FALK Bouwsystemen levert geïsoleerde elementen
voor dak, wand en gevel. Deze zogenoemde
sandwichpanelen vormen een duurzame en veelzijdige
bekleding van daken en gevels die bepalend zijn voor
de identiteit van een gebouw. Deze identiteit bepaalt
u zelf bij FALK. U kiest de kleur, isolatiewaarde en
het type coating dat bij uw gebouw past.
Met twee productielijnen in Ede is FALK in
staat om snel en adequaat het juiste product
op de juiste plaats te leveren. De afgelopen
jaren zijn er al miljoenen vierkante meters
FALK panelen gemonteerd op hallen,
stallen, showrooms, woningen en
andere gebouwtypen.
FALK bouwt aan de toekomst.

VEILIG BOUWEN
MET FALK!
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flyer is veel aandacht besteed. Er kunnen echter GEEN rechten aan worden ontleend.

FALK PANELEN

FM APPROVED

FM GLOBAL

Producttesten met meerwaarde
Eén van de testinstituten waar FALK zijn
sandwichpanelen laat testen is FM Global. Dit bedrijf
opereert wereldwijd en is verreweg het grootste
kennisinstituut inzake schadepreventie. Het FM Approval
is een keurmerk dat wordt afgegeven door ‘s werelds
grootste verzekeringsmaatschappij FM Global. FM Global
is gespecialiseerd in risico analyses en schadepreventie.
De hoge eisen die zij aan de producttesten stellen,
overstijgen de eisen van menig nationaal instituut.
FALK Bouwsystemen heeft het

Hoewel vanuit de Europese regelgeving FM Approval

FM APPROVED keurmerk op de

geen vereiste is, wordt er terecht veel waarde aan het

volledige productrange van 1000 TR,
1100 TR3+, 1000 GL en 1060 WB.

keurmerk gehecht en zijn er opdrachtgevers die een FM
Approval verplicht stellen.

BETROUWBARE BOUWMATERIALEN
BIJDRAGEN AAN EEN VEILIGE LEEFOMGEVING
FALK Bouwsystemen streeft naar de productie en levering van
bouwmaterialen die bijdragen aan een veilige leefomgeving voor
mens en dier. Om deze veiligheid concreet te maken, worden de
sandwichpanelen onderworpen aan diverse testen.
Enerzijds testen om de sterkte van het paneel te meten, maar ook
testen voor brandveiligheid. Deze testen worden uitgevoerd door
gecertificeerde instituten onder extreme omstandigheden.

TESTPRESTATIES FALK

Testen onder realistische omstandigheden
Vuur, explosies, orkaanwindkracht en
rondvliegend puin; FM Global test alle
producten op deze elementen. De fysische en
technische eigenschappen van de producten
worden onder realistische omstandigheden
getest op de ultramoderne FM Global
Research Campus. Deze 600 hectare grote
campus in West Glocester in de Verenigde
Staten is het belangrijkste centrum ter wereld
voor het testen van product verliespreventie.

De sandwichpanelen van
FALK zijn verkrijgbaar met het
FM Approved keurmerk.

Direct een afspraak maken om door
te praten over veilig bouwen?
Bel: (0318) 670 670!

