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Een nieuwe manier van bouwen
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Onze constructies, gemaakt van constructiestaal, worden voornamelijk gebruikt bij de 
productie van modulaire mezzaninesystemen, vrijstaande constructies, luifels, 
dakvormige projecten, carports, op de grond gemonteerde constructies voor 
zonnepanelen. Meer gestandaardiseerd en hoge performantie in vergelijking met 
traditioneel metaal timmerwerk. 

Dit zijn enkele belangrijke voordelen van onze staalprofielen uit de Constructie reeks: 
-  Structurele lichtheid
-  Standaardisatie van de meest benodigde items en optimalisatie van de 
 productiviteit. 
-  Brandwerend ontwerp
-  Eenvoudige en kosteneffectieve montage
- Uitzonderlijke integreerbaarheid in leidingwerken van de gebouwen
-  Geschiktheid voor dakvormige uitsteeksels en hoekvormige structuren
- Hoog aanpassingsvermogen voor nieuwe toepassingen en doeleinden
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Type Sigma 125 Sigma 125 Sigma 150 Sigma 150 Sigma 200 Sigma 200
Dikte mm 3 4 3 4 3 4

Basis mm 50 50 50 50 75 75

Hoogte mm 125 125 150 150 200 200

Gewicht Kg/mt 5,50 7,32 6,18 8,23 8,70 11,60

Wx - x cm3 22,52 28,92 30,00 38,88 50,94 77,48

Jx cm3 140,30 180,78 225,03 291,66 599,39 774,78

Oppervlakte cm3 6,063 7,95 6,82 8,97 10,50 13,80

Type Sigma 255 Sigma 255 Sigma 300 Sigma 300 Mensola 400 Mensola 400
Dikte mm 3 4 3 4 3 4

Basis mm 75 75 75 75 130 130

Hoogte mm 255 255 300 300 400 400

Gewicht Kg/mt 10,52 13,90 11,58 15,32 16,87 22,50

Wx - x cm3 89,03 116,65 113,21 148,61 270,77 372,07

Jx cm3 1135,16 1487,25 1698,16 2229,12 5415,24 7441,46

Area cm3 10,58 13,96 11,91 15,76 22,22 31,53

Stock Building fungeert samen met Scaff Systems als een all-round partner voor industrieel ontwerpers en 
professionals in de bouwsector. Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen van onze stalen profielen: 

• Seismische toepassingen

Onze staalprofielen van de Constructie serie bieden 
professionals en ontwerpers van de bouwsectoren gebruiken 
een geavanceerde en flexibele constructiemethode, in 
overeenstemming met de meest actuele bepalingen over 
ontwerp en structureel testen van aardbevingsbestendige
gebouwen.

• Esthetiek en modulariteit

Onze staalprofielen uit de Constructie serie zijn niet alleen 
geschikt voor industriële doeleinden
logistieke toepassingen, maar bieden ook ontwerpers en 
eigenaren esthetisch bewustzijn wanneer een mix van stijl, 
flexibiliteit, technisch overwegingen en esthetische 

vormgeving zijn vereist. Ons assortiment van profielen omvat 
een brede reeks geprofileerde en geperforeerde balken, 
gegalvaniseerd of in poedercoating, beschikbaar in 
verschillende hoogtes en diktes om aan de meest veeleisende 
uitgangspunten te voldoen eisen van interieurontwerpers, 
architecten, projectmanagers, ingenieurs en professionals.

• Eco-vriendelijke en duurzaamheidskenmerken

Onze stalen profielen van de Constructie serie bieden het 
maximum flexibiliteit en uitstekende voordelen voor de 
productie van modulaire vrijstaande structuren en 
wooneenheden, in overeenstemming met de meest actuele 
bepalingen op het gebied van duurzaam en milieuvriendelijk
ontwerp en fabricage (bijvoorbeeld met betrekking tot 
integratie met thermo-isolatie en hernieuwbare systemen).



 

STOCK SYSTEEM 1.0

Regengoot detail 

  

 

1. Afvoer
2. Kolom
3. Ondergoot tbv beplating
4. Centraal ankerprofiel voor bekleding
5. Balk
6. Dak: gegolfde stalen plaat of sandwichpaneel
7. Gevelbekleding: gegolfde stalen plaat of sandwichpaneel

Het L-vormige systeem is de gemakkelijkste van de drie 
constructiesystemen die de lijn ‘Bouw’ vormt. Deze oplossing is de 
meest geschikte oplossing voor de productie van luifels en/of 
gebouwen met een linear ontwerp waarvan de maximale bruikbare 
ruimte in breedte niet meer dan 12 meter. Het systeem biedt een 
enkelzijdig dak met een ondersteunende structuur samengesteld 
uit Constructie reeks balken gerangschikt in een primair en 
secundair raamwerk. Het systeem kan ook worden uitgerust met 
geleiderails en profielen voor verankering van bekledingen, 
valpijpen, dakranden en toegangsdeuren. 



Primair-seuncaire structurele raamwerkverbinding

6 m - 20 m 6 m - 10 m

4 m
5 m
6 m 
7 m
8 m

3 m
4 m
5 m
6 m 

6 m - 10 m 6 m - 10 m

  

 
1. Gevelbekleding: gegolfde stalen plaat of sandwichpaneel
2. Dak: gegolfde stalen plaat of sandwichpaneel 
3. Kinderbalk
4. Dubbele hoofdbalk
5. Kolom
6. Dwarsbalk
7. Kiepstang
8. Verstevigingsbalk
9. Voetplaat

STOCK SYSTEEM 2.0
De M-vormige structurele oplossing is de beste constructie 
standaard voor de productie van industriële gebouwen waarvan het 
bruikbaar is ruimtes in breedtegraad van 6 tot 20 meter. Het lager 
component wordt gevormd door balken van de Constructie reeks 
op berichten en met een dubbelzijdige configuratie om de primaire 
structuur te vormen raamwerk van het gebouw waaraan de balken 
van de secundaire het structurele kader wordt verbonden door 
middel van speciale beugels. Het systeem kan dan worden 
uitgerust met bekledingen, top bekleding, ventilatietoestellen, 
toegangsdeuren volgens specifiek gebruik en doel van het gebouw.



Verbinding van dakzijden
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STOCK SYSTEEM 3.0
Het K-vormige systeem verwijst naar het typische 
constructieprincipe van verspringend truss-systeem van 
metaaltimmerwerk en verbetert het door componenten die dat 
bieden worden ter plaatse geassembleerd door middel van 
speciale boutverbindingen. Bovendien garandeert deze oplossing 
de mogelijkheid om het totaal te verminderen volume van 
materialen tijdens schilderen, galvaniseren en transport. Het 
K-vormige systeem is ideaal voor gebouwen met een groot 
maximaal bruikbaar ruimtes in de breedte, tot 30 meter. De balken 
vormen secundair een structureel raamwerk en is verbonden met 
de truss om de dakconstructie te vormen en verankerde gegolfde 
staalplaten of andere soorten afdekpanelen te monteren. Net als de 
andere series kan ook het K-vormige systeem worden uitgerust 
accessoires voor het verankeren van bekledingen, 
waterafvoerbuizen, dakranden, ramen en toegangsdeuren. 

     1. Gevelbekleding: gegolfde stalen plaat of sandwichpaneel
2. Ondergoot tbv beplating
3. Kolom
4. Grondankerplaat
5. Centraal ankerprofiel voor bekleding
6. Verticaal kruisschoor
7. Kinderbalk
8. Reticulaire balk voor primair raamwerk
9. Horizontale kruisschoor
10. Dak: gegolfde stalen plaat of sandwichpaneer
11. Bovenste dakafwerking



De Constructie serie biedt meerdere toepassingsmogelijk-
heden voor verschillende bestemmingen van gebruik. De 
afbeeldingen op deze pagina laten zien hoe flexibel het 
systeem kan zijn en in staat is om aan de meest uiteenlo-
pende behoeften te voldoen. Onze technische afdeling 
wordt dagelijks geconfronteerd met de behoeften van 
ontwerpers en klanten en helpt hen in het ontwerp van 
loodsen, zelfdragende magazijnen, die de beste oplossin-
gen bieden in technische kenmerken en prijs-kwaliteitsver-
houding. 
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Stock Building uw partner

CONTACT
MetalStock Benelux B.V.
t Zand 30/b
4254 XP Sleeuwijk 
+31(0)183 – 305252
info@metalstock.nl
www.metalstock.nl


