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Roestvast staal in de bouwsector:
het aanbod van ArcelorMittal

◗ ArcelorMittal, zijn dochterondernemingen en 
klanten bieden een waaier aan producten en 
oplossingen in roestvast staal. In deze brochure 
wordt het hele standaardaanbod beschreven.  
U vindt het gerangschikt op functie: draagstructuur, 
vloer, gevel, dakbedekking, uitrusting en decoratie, 
straatmeubilair en hygiëne.

Deze brochure is ontworpen als werkdocument 
voor alle huidige en toekomstige 
belanghebbenden in de bouwsector, zoals 
opdrachtgevers, architecten, studiebureaus, 
aannemers en studenten. Bedoeling is dat deze 
brochure u begeleidt bij de keuze van het 
gewenste product of systeem en helpt bij het 
ontwerpen van nieuwe toepassingen.

De brede verscheidenheid aan mogelijke 
toepassingen voor de producten en oplossingen 
van ArcelorMittal wordt geïllustreerd aan de 
hand van talloze voorbeelden.

Achteraan vindt u een overzicht van de 
producenten, distributeurs, bedrijven en 
professionals die in deze brochure genoemd 
worden. ◗

Stainless steel in construction: 
ArcelorMittal’s offering

◗ ArcelorMittal, its subsidiaries and customers, 
offer numerous products or solutions  
in stainless steel. This brochure combines,  
in a single document, the entire standard 
offering presented by function: structure, 
floor, façade, roofing, fittings and decoration, 
street furniture, and hygiene. 

It has been designed as a working document 
for all current and future stakeholders  
in the construction industry, prime contractors, 
architects, engineering offices, contractors 
and students: it should both direct users  
in making their choice of product or solution, 
and assist them in designing new applications. 

Numerous examples illustrate the variety  
of applications of ArcelorMittal products  
or solutions.

An index lists the producers, distributors, 
companies and professionals quoted  
in this guide. ◗
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◗ The use of stainless steel, a prime 
example of a long-lasting and recyclable 
material, has steadily increased over the 
past two decades: what better proof than 
its increasing place in our everyday life.

This material offers a wide range  
of surface finishes and so contributes  
to enhancing the aesthetic appearance  
of many structures and applications.  
Matt, gloss, brushed, engraved, 
micropellet blasted, woven or coloured, it 
is found used on façades, roofs and 
decorative finishes, as well as for other 
functions in buildings, such as the 
structure or floors.

Synonymous with hygiene, easy 
maintenance and durability, stainless steel 
is now a reference material for many 
applications: street furniture, kitchens, 
children’s playgrounds, Olympic swimming 
pools...

Its ability to blend easily with other 
materials is the crowning touch and places 
stainless steel among the foremost materials 
used by the construction industry. ◗

◗ Roestvast staal is een uitstekend 
voorbeeld van een duurzaam en 
recycleerbaar materiaal. Het gebruik ervan 
is de laatste twee decennia sterk 
gestegen. Niet verwonderlijk als je ziet hoe 
het een steeds belangrijkere plek inneemt 
in ons dagelijks leven.

Het is een materiaal dat een brede 
waaier aan oppervlaktebewerkingen 
mogelijk maakt, waardoor het tal van 
bouwprojecten een bijzondere esthetische 
dimensie geeft. Mat, glanzend, gepolijst, 
getextureerd, geparelstraald, geweven  
of gekleurd, roestvast staal is overal 
aanwezig. Niet alleen op gevels, daken  
en als decoratieve afwerking, maar 
bijvoorbeeld ook als vloer of skelet  
in gebouwen.

Roestvast staal is synoniem voor 
hygiëne, onderhoudsgemak  
en duurzaamheid en is vandaag een 
referentiemateriaal voor een scala aan 
toepassingen, waaronder straatmeubilair, 
keukens, speeltuinen en Olympische 
zwembaden.

En wat meer is, het vormt een 
harmonieus geheel met vele andere 
materialen. Dat alles maakt roestvast staal 
een van de belangrijkste materialen  
die in de bouwsector gebruikt worden. ◗

Roestvast staal / Stainless steel2
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◗ Stainless steel is an alloy of iron, 
chromium, and sometimes nickel and other 
metals, which has excellent resistance  
to corrosion. Furthermore, it is aesthetic, 
hygienic, easy to maintain, recyclable,  
has a wide variety of finishes and is used 
in the manufacture of many everyday 
objects. Commonly used on building 
exteriors for façades or roofs, it is ideal for 
cladding uses, metalworking and interior 
decorative finishes. Finally, it blends 
extremely well with other materials,  
not least of which glass, but also timber, 
concrete, composites, and so on.

Stainless steel use is relatively recent  
and really only started to develop in the 
1920s. The principle of alloying iron and 
chromium dates back to 1821, but it was 
only in 1904 that it was realised that the 
presence of carbon inhibited the resistance 
to corrosion. That year, Frenchman Léon 
Guillet produced low carbon stainless steel.

It was in 1912 that austenitic stainless 
steel appeared for the first time when 
Eduard Maurer and Krupp filed a patent  
for the manufacture of stainless steel 
18/8, that is, containing 18% chromium 
and 8% nickel. In 1913, Englishman Harry 
Brearley developed martensitic stainless 
steel for cutlery.

The manufacturing techniques and the 
compositions were refined between the 
two World Wars. In France, the stainless 
steel production develops in the 1930s 
thanks to the refining process developed 
by René Perrin. At the same time, 
numerous patents were filed covering 
finishing techniques and surface 

◗ Roestvast staal is een legering van 
hoofdzakelijk ijzer en chroom, eventueel 
nikkel en andere metalen. Niet alleen is het 
zeer corrosiebestendig, het is daarnaast ook 
esthetisch, hygiënisch, gemakkelijk te 
onderhouden en recycleerbaar. Er bestaat 
een brede waaier aan afwerkingen en het 
wordt gebruikt voor de vervaardiging van 
talrijke gebruiksvoorwerpen. Het wordt 
vaak gebruikt voor buitentoepassingen in 
de bouw, zoals gevels of daken, maar het is 
ook ideaal voor bekleding, metaalwerk en 
binnenafwerking. Bovendien kan roestvast 
staal perfect gecombineerd worden met 
andere materialen. Vaak is dat met glas, 
maar ook hout, beton, composietmaterialen 
enz. behoren tot de mogelijkheden.

Het gebruik van roestvast staal is een 
relatief recente ontwikkeling, die zijn 
oorsprong vindt in de jaren twintig van de 
vorige eeuw. Het principe van het legeren 
van staal en chroom bestond al in 1821, 
maar het was pas in 1904 dat men begon 
te beseffen dat de aanwezigheid van 
koolstof de corrosiebestendigheid beperkte. 
In dat jaar slaagde de Fransman Léon Guillet 
erin roestvast staal met een laag 
koolstofgehalte te produceren.

In 1912 verscheen het austenitisch 
roestvast staal op het toneel, toen Eduard 
Maurer samen met het bedrijf Krupp een 
octrooiaanvraag indiende voor de productie 
van roestvast staal “18/8”, hetgeen staat 
voor 18% chroom en 8% nikkel. In 1913 
ontwikkelde de Engelsman Harry Brearly 
martensitisch roestvast staal voor bestek.

In de periode tussen de twee wereldoorlogen 
werden de productietechnieken en de 
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treatments. They tended to become 
standardised towards the mid-1930s.  
For example, electrolytic polishing was 
invented in 1929 by Frenchman Jacquet. 
Around 100 patents surrounding this point 
were taken out in the United States 
between 1939 and 1947. After the 
Second World War, cold rolling was made 
more precise and with a better finish 
thanks to the Sendzimir process developed 
in 1947.

In 1929, several American companies 
started to market stainless steel for 
applications in the building sector,  
such as lifts, entrance lobbies, façades, 
balustrades, door frames, entrance doors, 
light fittings, furniture, signage, counters 
and fittings. The sales arguments 
highlighted stainless steel’s resistance to 
corrosion, as well as its sanitary qualities 
and modern appearance.

The two constructions that truly 
launched architectural stainless steel  
were the Chrysler Building in 1930  
and the Empire State Building in 1931  
in New York.

Some 5500 m2 of stainless steel were 
used in the coping, spire, doors and 
entrance lobby of the Chrysler Building, 
making a striking contribution to the 
distinctive image of what was then the 
tallest building in the world. The vertical 
columns on the façades of the Empire 
State Building are made of stainless steel.

Stainless steel’s use grew throughout the 
1930s in shops, bars, the famous 
American diners, building lobbies, often 
combined with the aerodynamic lines that 
characterised the ‘streamline’ fashion.  
It immediately found its place combined 
with glass in curtain walls that developed 
rapidly after World War Two. Lever House 
in Chicago, 1952, was one of the first 
emblematic examples of this new design 
using glazed façades. At the end of the 
1950s, stainless steel started to be used 
for roofing, guttering and external 
cladding, thanks to the progress made  
in rolling.

samenstellingen op punt gesteld.  
In Frankrijk ontwikkelde de productie van 
roestvast staal zich in de jaren 1930 
dankzij de ontkolingsprocedure die René 
Perrin ontwikkeld had. Ondertussen werden 
talrijke octrooiaanvragen ingediend voor 
afwerkingstechnieken en 
oppervlaktebehandelingen. Deze processen 
werden gestandaardiseerd tegen het 
midden van de jaren 1930. Het 
elektrolytisch polijsten, bijvoorbeeld, werd 
in 1929 uitgevonden door de Fransman 
Jacquet. In de Verenigde Staten werden 
tussen 1939 en 1947 ongeveer 100 
patenten genomen die hierop betrekking 
hadden. Na de Tweede Wereldoorlog werd 
koudwalsen nauwkeuriger en kreeg het een 
betere afwerking dankzij de Sendzimir-
procedure, die in 1947 ontwikkeld werd.

In 1929 begonnen verscheidene 
Amerikaanse bedrijven roestvast staal op 
de markt te brengen voor toepassingen 
voor de bouwsector, zoals liften, 
inkomhallen, gevels, balustrades, deurlijsten, 
toegangsdeuren, verlichtingsarmaturen, 
meubilair, bewegwijzering, toonbanken en 
uitrusting. In de verkoopargumenten werd 
de nadruk gelegd op de bestendigheid van 
roestvast staal tegen corrosie, naast de 
hygiënische eigenschappen en de moderne 
uitstraling van het materiaal.

De twee bouwwerken die ervoor zorgden 
dat roestvast staal op architecturaal vlak 
werkelijk gelanceerd werd, waren het 
Chrysler-gebouw in 1930 en de Empire 
State Building in New York in 1931.

Zo’n 5.500 m2 roestvast staal werd 
gebruikt in de gevelbekleding, de spits,  
de deuren en de inkomhal van het  
Chrysler-gebouw. Het droeg in grote mate 
bij tot het opvallende aanzien van wat toen 
het hoogste gebouw ter wereld was. Wat 
de Empire State Building betreft, daarvan 
zijn de verticale gevelzuilen van roestvast 
staal gemaakt.

In de loop van de dertiger jaren breidde 
het gebruik van roestvast staal zich uit tot 
winkels, bars, de typisch Amerikaanse 
diners en de inkomruimten van gebouwen. 

Roestvast staal / Stainless steel4

◗ ◗ Inland Steel Building, 
Chicago,  
Skidmore, Owings, Merrill 
architects, 1957.

Chrysler Building,  
New York,  
William Van Halen 
architect, 1930.
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Stainless steel continued its vigorous 
growth in the 1980s, reflecting the 
ultimate expression of materials used in 
high-tech architecture. Thus the façades 
and external staircases of the head office 
of Lloyd’s of London in 1984 are largely 
clad in stainless steel. It is now commonly 
used in the construction of glass roofs, 
façades, lifts and escalators, and its use is 
becoming increasingly common for all 
metalwork. For the Bibliothèque nationale 
de France in 1995 (Dominique Perrault 
architect), the unprecedented use  
of a stainless steel mesh was ushered in  
on a large scale.

More recently, new stainless steel 
applications have appeared in sectors that 
were formerly the preserve of other steels 
or other materials: frames of residential 
buildings, swimming pool tanks and even 
cladding for industrial buildings. These 
applications now make it a truly accessible 
material, and no longer solely associated 
with a luxury image. 

Stainless steel has found its place in 
construction. ◗

Vaak werd het gecombineerd met de 
aerodynamische lijnen die zo kenmerkend 
waren voor die tijd. Roestvast staal in 
combinatie met glas vond onmiddellijk zijn 
plaats in gordijnwanden, die snel opmars 
maakten na de Tweede Wereldoorlog.  
Het Lever House in Chicago uit 1952 was 
een van de eerste gebouwen die symbool 
stonden voor dit nieuwe design waarbij 
gevels met glas gebruikt werden. Op het 
einde van de jaren vijftig werd roestvast staal 
voor het eerst gebruikt voor dakbedekking, 
dakgoten en buitenbekleding, en dit dankzij 
de vooruitgang die geboekt werd inzake 
walsen.

De snelle opgang van roestvast staal 
zette zich door in de jaren 1980, toen het 
gebruikt werd in de hightecharchitectuur. 
Zo werden in 1984 de gevels en de 
buitentrappen van het hoofdkantoor van 
Lloyd’s in Londen grotendeels met roestvast 
staal bekleed. Het materiaal wordt vanaf 
dan standaard gebruikt bij de constructie 
van glazen daken, gevels, liften en 
roltrappen en steeds vaker voor 
metaalwerk. Voor de Bibliothèque Nationale 
de France, gebouwd in 1995 (architect: 
Dominique Perrault), werd roestvast 
staalgaas geïntroduceerd, dat op grote 
schaal toegepast werd in het gebouw.

Recenter nog verschenen nieuwe 
toepassingen van roestvast staal in 
sectoren waarin tot voor kort alleen andere 
soorten staal of andere materialen gebruikt 
werden. Denk bijvoorbeeld aan geraamtes 
van woningen, zwembaden of zelfs 
bekleding van industriële gebouwen.  
Door die toepassingen is het nu een zeer 
toegankelijk materiaal geworden, dat niet 
langer geassocieerd wordt met een beeld 
van luxe.

Roestvast staal heeft zijn plaats gevonden 
in de bouwsector. ◗

Roestvast staal / Stainless steel6
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◗ Stainless steels are steels containing  
a minimum of 10.5% chromium, less than 
1.2% carbon, and other alloy components. 
Its resistance to corrosion is an intrinsic 
quality achieved thanks to the reaction  
of chromium with oxygen that creates  
a very fine, passive selfprotecting layer  
on the surface.

This protective layer reforms 
spontaneously if it is damaged.  
Stainless steel’s corrosion resistance  
and its physical properties can be further 
improved by the addition of other 
components, such as nickel, molybdenum, 
titanium, niobium, manganese,  
nitrogen, copper, silicon, aluminium  
and vanadium.

The grades

There are more than one hundred grades 
of stainless steel. They are classified  
into seven main families corresponding  
to precise metallurgical structures 
(European standard EN 10088):

• martensitic: 0.1% carbon, 10.5 to 17% 
chromium. Mainly used for tooling, cutting 
tools and springs;

• ferritic: 0.02 to 0.06% carbon, 10.5  
to 29% chromium, 0 to 4% molybdenum. 
These grades commonly used internally 
are now being developed for envelope  
and structural products;

• stabilised ferritic: with stabilisers, such 
as titanium, niobium or zirconium;

◗ Roestvast staal is staal dat ten minste 
10,5% chroom, minder dan 1,2% koolstof 
en andere legeringselementen bevat. 
Corrosiebestendigheid is een intrinsiek 
kenmerk van roestvast staal. Het wordt 
bereikt via de reactie van chroom met 
zuurstof, wat leidt tot een zeer dunne 
zelfbeschermende laag (passivatielaag)  
op het oppervlak.

Bij beschadiging vormt deze 
beschermende laag zich spontaan 
opnieuw. De corrosiebestendigheid en de 
andere eigenschappen van roestvast staal 
kunnen verder verbeterd worden door 
toevoeging van andere componenten, 
zoals nikkel, molybdeen, titaan, niobium, 
mangaan, stikstof, koper, silicium, 
aluminium en vanadium. 

De verschillende soorten 
roestvast staal

Er zijn meer dan honderd soorten 
roestvast staal. Ze worden ingedeeld  
in zeven hoofdgroepen, op basis van 
welbepaalde metallurgische structuren 
(Europese norm EN 10088):

• Martensitisch: minimaal 0,1% koolstof, 
10,5 tot 17% chroom. Vooral gebruikt voor 
gereedschappen, snijwerktuigen en veren.

• Ferritisch: 0,02 tot 0,06% koolstof, 
10,5 tot 29% chroom, 0 tot 4% molybdeen. 
Deze soorten roestvast staal werden tot 
voor kort vooral binnentoepassingen 
gebruikt, maar worden nu ook ontwikkeld 
voor gebouwbekledingen en -geraamtes.

What is stainless steel?
Wat is roestvast staal?



• austenitic: 0.015 to 0.10% carbon,  
16 to 18% chromium, 8 to 13% nickel,  
0 to 4% molybdenum. The presence  
of nickel improves corrosion resistance  
and makes stainless steel more  
ductile. The presence of molybdenum 
further enhances the resistance  
to corrosion in an acid medium.  
Austenitic stainless steels account  
for 70% of global production; 

• stabilised austenitic: with stabilisers, 
such as titanium, niobium or  
zirconium;

• low-nickel austenitic, or “200 series”: 
these are chromium manganese steels, 
with a low nickel content (always  
below 5%);

• refractory austenitic: 0.2% maximum 
carbon, 20 to 25% chromium,  
10 to 20% nickel;

• austenoferritic (or “duplex”) with,  
for example: 0.02% carbon,  
3% molybdenum, 5.5% nickel and  
22% chromium. They have a two-phase 
austenite and ferrite structure.  
They offer excellent qualities for  
a cost price that is contained because  
of their low nickel content,  
material that suffers from highly 
speculative prices.

Each of these families has specific 
mechanical properties: hardness,  
yield stress, breaking strength,  
elongation, etc. For example,  
austenitic and austenoferritic  
stainless steels have expansion  
coefficients higher than the other  
steels. Their thermal conductivity  
is less than ferritic stainless steel  
and traditional steels.  
The austenitics have a very high level  
of resilience – the ability of a material  
to resist brittle fracture – at any 
temperature.

• Gestabiliseerd ferritisch: met 
stabilisatoren zoals titaan, niobium of 
zirkonium.

• Austenitisch: 0,015 tot 0,10% koolstof, 
16 tot 18% chroom, 8 tot 13% nikkel, 0 tot 
4% molybdeen. Door de aanwezigheid van 
nikkel is de weerstand tegen corrosie hoger 
en is het roestvast staal gemakkelijker te 
vervormen. Door de aanwezigheid van 
molybdeen wordt de weerstand tegen 
corrosie in een zure omgeving nog verhoogd. 
Austenitische roestvast staalsoorten zijn 
goed voor 70% van de wereldproductie.

• Gestabiliseerd austenitisch: met 
stabilisatoren zoals titaan, niobium of 
zirkonium.

• Austenitisch met een laag nikkelgehalte 
(de “200-serie”): chroom-mangaan 
roestvaste staal soorten. Ze hebben een 
laag nikkelgehalte (altijd minder dan 5%).

• Hittebestendig austenitisch: maximum 
0,2% koolstof, 20 tot 25% chroom,  
10 tot 20% nikkel.

• Austenitisch/ferritisch (ook wel “duplex” 
genoemd) met bijvoorbeeld 0,02% 
koolstof, 3% molybdeen, 5,5% nikkel en 
22% chroom. Deze soorten roestvast staal 
hebben een tweefasige austenitisch-
ferritische structuur. Ze bieden uitstekende 
eigenschappen tegen een kostprijs die 
beperkt blijft dankzij het lage gehalte aan 
nikkel. Nikkel is immers een materiaal 
waarvan de prijs zeer speculatief is.

Elk van deze groepen heeft specifieke 
mechanische eigenschappen: hardheid, 
vloeigrens treksterkte, verlenging enz. 
Austenitische en austenitisch/ferritische 
roestvaste staalsoorten hebben bijvoorbeeld 
een hogere uitzettingscoëfficiënt dan de 
andere staalsoorten.  
Hun warmtegeleidingsvermogen is lager 
dan ferritisch roestvast straal en de 
traditionele staalsoorten. Austenitische 

Roestvast staal / Stainless steel8
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Names

Stainless steel grades are designated  
in Europe according to the standard  
EN 10088 by a series of figures,  
such as 1.4000 (EN 10088 standard)  
and in the United States by three figures 
(AISI standard). Further, the letter L  
in the US name indicates very low carbon 
content which guarantees better 
resistance to corrosion, as in 316L  
(or 1.4404). The European standard  
also indicates the composition in a more 
detailed manner: for example  
X5CrNi18-10 for 1.4301.

The main grades used in the building 
sector are austenitic ferritic or duplex 
stainless steels. The martensitic grades  
are sometimes used in applications  
of type wire or bar. 

Austenitische soorten roestvast staal
Austenitic stainless steels

Ferritische soorten roestvast staal
Ferritic stainless steels

Duplex soorten roestvast staal
Duplex stainless steels

Martensitische soorten roestvast staal  
(draden en staven)

Martensitic stainless steels (wires and bars)

* Wordt momenteel geïmplementeerd / Currently implemented

EN

1.4618*
1.4372
1.4301
1.4307
1.4401
1.4404
1.4571

1.4003
1.4016
1.4510
1.4526
1.4520
1.4509
1.4521

1.4362
1.4462

1.4034
1.4057
1.4542

AISI

17-4Mn
201
304
304L
316
316L
316Ti

410S
430
430Ti
436
439
441
444

2304
2205

420
431
630

soorten hebben een zeer hoge taaiheid  
(de eigenschap van een materiaal om een 
brosse breuk te weerstaan) op elke 
temperatuur.

Benamingen

De roestvaste staaltypes worden in 
Europa volgens de norm EN 10088 
aangeduid met een reeks cijfers,  
zoals 1.4000. In de Verenigde Staten 
worden drie cijfers gebruikt (AISI-norm). 
De letter L in de Amerikaanse naam duidt 
daarnaast op een laag koolstofgehalte,  
wat een betere weerstand tegen corrosie 
garandeert (bijv. 316L, wat overeenstemt 
met 1.4404). De Europese norm geeft de 
samenstelling ook nog op een meer 
gedetailleerde manier aan, door een 
alfanumerieke code, die het gehalte aan 
legeringselementen aanduidt: bijvoorbeeld 
X5CrNi18-10 voor 1.4301.



Properties

Stainless steel has many qualities,  
such as its ability to resist corrosion in 
aggressive environments, extreme 
temperatures, absorb impacts, etc.  
The elements used in an alloy make it 
possible to direct the choice of grade as 
according to the potential type of 
aggression. By the set of these additions 
and their relative proportions, the various 
grades of stainless steel constitute  
a family of materials likely to answer  
a broad variety of potential requests.  
The choice of grade suited to the 
environment in which the element to be 
protected is found (industrial, maritime, 
chemical industry, food quality stainless 
steel, etc.), is best left to specialists.

Stainless steel is not only a material  
that is interesting for its resistance  
to corrosion in highly aggressive 
environments. Its mechanical strength  
of 550 to 1400 MPa, its yield  
stress of 220 to 1100 MPa,  
and above all the extremely favourable 
ratio of its Young’s modulus of elasticity  
to density, mean this material combines 
stiffness with light weight, making it an 
ideal material for structures like 
footbridges and constructions in seismic 
zones. It also has better resistance than 
carbon steels to high temperatures.

Stainless steel is also beginning to be 
appreciated for its other qualities:  
neutral with regard to its environment,  
fire resistance, high mechanical properties, 
strength and ductility at very low 
temperatures, application capabilities 
(stamping, folding, hydroforming, welding, 
soldering, etc.), durability, recyclability, 
and aesthetics.

In its raw state, stainless steel has  
an even appearance, slightly shiny  
and silvery. Stainless steel can also be 
polished and coloured in a multitude of 
ways and given a wide variety of surface 
finishes. Sheets and bars manufactured  
in the mill can be given a finish on the 
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De belangrijkste soorten roestvast staal 
die in de bouwsector gebruikt worden,  
zijn de austenieten, de ferrieten en de 
duplextypes. Martensitische soorten worden 
soms gebruikt voor draden en staven.

Eigenschappen

Er bestaan vele types roestvast staal. Het 
ene type vertoont een uitstekende 
corrosieweerstand in agressieve 
omgevingen, het andere is bestand tegen 
extreme temperaturen en weer een ander 
type vertoont een hoge weerstand tegen 
schokken. Door de legeringselementen in 
een welbepaalde verhouding te legeren 
wordt een staaltype gecreëerd dat 
beantwoordt aan een bepaalde reeks eisen. 
Samen vormen de verschillende roestvaste 
staaltypes een groep materialen waarmee 
voldaan kan worden aan een grote 
verscheidenheid aan eisen. De vraag welke 
soort roestvast staal het meest geschikt is 
voor de omgeving waarin het te 
beschermen element zich bevindt 
(industrieel, maritiem, chemische sector, 
rvs voor voeding enz.), kan het best 
overgelaten worden aan specialisten.

De corrosiebestendigheid van roestvast 
staal in zeer agressieve omgevingen is 
echter maar één van de vele interessante 
kwaliteiten. Er is ook nog de mechanische 
sterkte van 550 tot 1400 MPa, de 
vloeigrens van 220 tot 1100 MPa en 
vooral de zeer gunstige verhouding van de 
Young-modulus/dichtheid. Gevolg is dat 
het materiaal stijfheid met een licht gewicht 
combineert, waardoor het ideaal is voor 
structuren als voetgangersbruggen en 
bouwwerken in seismische gebieden. Het is 
bovendien ook beter bestand tegen hoge 
temperaturen dan koolstofstalen.

Andere troeven waarvoor roestvast staal 
ook waardering begint te krijgen zijn het 
neutrale karakter ervan ten opzichte van de 
omgeving, de brandbestendigheid, de 
uitstekende mechanische eigenschappen, 
de weerstand en de vervormbaarheid bij 
zeer lage temperaturen, de waaier aan 
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production line by acid treatment  
or polishing. Later surface treatment can 
also be applied. 

The stainless steel industry and 
ArcelorMittal’s subsidiaries offer a great 
variety of colours and surface finishes 
(smooth, polished, engraved, etc.) for all 
the products (see last chapters).

Uses

Stainless steel is used in construction  
in the form of sheet in structures, roofing, 
façades, cladding, light fittings, floor 
coverings, metalwork, flues, etc. It is used 
in the form of tubes for structures, pipes, 
heating, air conditioning and balustrades, 
in the form of bars for metalwork, truss 
rods and guy wires, or reinforcements  
for reinforced concrete, and in the form  
of wires for cables or woven mesh.  
Finally, for the manufacture of fixture 
components, screw and bolts, or staples or 
anchors for glass panels.

Solely for roofing applications,  
there are also grades of stainless steel 
coated with tin on both surfaces.  
This coating has the essential function  
of facilitating soldering by the roofer and 
to give a matt appearance to the surface 
that is acquired as a natural patina over 
the years.

Woven and mesh products developed  
by various manufacturers from stainless 
steel wire have given rise to many 
technical innovations, making stainless 
steel a material that is representative  
of contemporary architecture.

Application

Stainless steels are easy to work using 
traditional methods such as profiling, 
folding, cutting, drilling, stamping  
and welding. The tools used for these 
various operations must be reserved  
for working stainless steel to avoid ferrous 
contamination that can form points of 
attack for rust.

toepassingsmogelijkheden (dieptrekken, 
buigen, hydroforming, lassen, hardsolderen 
enz.), de duurzaamheid,  
de recycleerbaarheid en de esthetiek.

In zijn “fabriekstoestand” ziet een 
roestvast staalrol er homogeen, licht 
glanzend en zilverachtig uit. Hij kan echter 
op verschillende manieren gepolijst en 
gekleurd worden en er zijn talloze 
oppervlaktebewerkingen mogelijk. Ook 
platen en staven die in de staalfabriek 
vervaardigd worden, kunnen een verdere 
afwerking krijgen.

De roestvaststaalsector en de 
dochterondernemingen van ArcelorMittal 
bieden een brede waaier aan kleuren en 
oppervlaktebehandelingen (glad, gepolijst, 
getextureerd enz.) voor al hun producten.  
U vindt hierover meer informatie in de 
laatste hoofdstukken.

Gebruik

Roestvast staal wordt in de bouwsector 
gebruikt als plaatmateriaal voor structuren, 
dakbedekking, gevels, bekleding, 
verlichtingsarmaturen, vloerbedekkingen, 
metaalwerk, rookkanalen enz. In buisvorm 
wordt het gebruikt voor structuren, 
leidingen, verwarming, airconditioning en 
balustrades, in de vorm van staven voor 
metaalwerk, trekstaven en tuikabels of als 
versterking voor gewapend beton, en in de 
vorm van draad voor kabels of gaas. Ten 
slotte wordt het ook gebruikt voor de 
vervaardiging van bevestigingsmaterialen, 
schroeven en bouten of voor klemsteunen 
of verankeringen van glazen panelen.

Speciaal voor dakbedekkingen bestaat 
roestvast staal dat tweezijdig met tin 
bekleed is. Die bekleding heeft een cruciale 
functie: ze zorgt ervoor dat de dakdekker 
gemakkelijker kan solderen en maakt dat het 
oppervlak er mat gaat uitzien. Dit wekt de 
indruk van een natuurlijk patina dat in de 
loop der jaren verkregen is.

Geweven en gaasproducten, die door 
verschillende fabrikanten van roestvast 
stalen draad ontwikkeld worden, hebben dan 



Subject to these precautions, stainless 
steel can be attached or assembled to 
other materials using standard techniques, 
such as welding, hard or soft soldering, 
cold or hot riveting, mechanical assembly 
and gluing. The choice of a particular 
technique should be made according  
to the application, the environment,  
and the required mechanical strength. 
There are a great many types of 
mechanical assembly. In most cases,  
studs, screws, bolts or rivets are used. 
These methods of assembly must not 
under any circumstances give rise  
to galvanic corrosion.

Stainless steel is not affected by contact 
with mortar or cement, lime or plaster.  
It can be used without any problem with 
all types of timber and all kinds of particle 
board. ◗
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weer geleid tot een groot aantal technische 
innovaties die roestvast staal tot een 
symbool maken van hedendaagse 
architectuur.

Toepassing

Roestvast staal kan gemakkelijk verwerkt 
worden met behulp van traditionele 
methodes als profileren, buigen, snijden, 
boren, ponsen, verspanen en lassen.  
De werktuigen die gehanteerd worden voor 
deze verschillende bewerkingen, mogen 
alleen gebruikt worden voor roestvast staal. 
Dit ter voorkoming van ijzercontaminatie, 
dat roest kan veroorzaken.

Indien deze voorzorgsmaatregelen 
genomen worden, dan kan roestvast staal 
bevestigd worden aan andere materialen  
of geassembleerd worden met de 
standaardtechnieken, waaronder lassen, 
hardsolderen of zachtsolderen, koud en 
warm klinken, mechanisch verbinden  
of lijmen. De gekozen techniek hangt af van  
de toepassing, de omgeving en de vereiste 
mechanische sterkte. Er zijn heel wat 
verschillende soorten mechanische 
verbindingen. In de meeste gevallen worden 
bouten, schroeven, stiftschroeven  
of klinknagels gebruikt. Deze 
assemblagemethodes mogen in geen geval 
galvanische corrosie veroorzaken.

Roestvast staal wordt niet aangetast door 
contact met mortel, cement, kalk of pleister. 
Het kan bovendien zonder probleem 
gecombineerd worden met alle soorten hout 
en spaanplaat. ◗



Gelaste constructieprofielen
Welded structural sections

Draagstructuren / Structure
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◗ Like any steel, stainless steel is 
particularly suitable to erecting structures. 
In addition to its mechanical properties 
and ductility, its excellent resistance to 
corrosion provides natural protection to 
structures exposed to the elements. The 
visual quality of stainless steel also allows 
for interesting architectural effects when 
the structures are visible.

The most frequently used families of 
stainless steel in welded structural 
sections are austenitic stainless steel and 
duplex stainless steel. Austenitic stainless 
steels combine corrosion resistance with  
a high capacity for forming and fabrication. 
Duplex stainless steels have high 
mechanical strength and resistance to 
wear and stress corrosion cracking.

By welding pre-cut stainless steel flats, 
all manner of forms of beams, posts, tubes 
or other structural elements can be 
manufactured. ◗ 

◗ Net zoals andere staalsoorten is roestvast 
staal bij uitstek geschikt voor de realisatie 
van draagstructuren. Naast voordelen op het 
vlak van mechanische eigenschappen en 
vervormbaarheid biedt het materiaal bovenal 
een uitstekende corrosiebestendigheid.  
Die zorgt voor een natuurlijke bescherming 
van bouwelementen die blootgesteld worden 
aan weer en wind. Het mooie aanzien van 
roestvast staal maakt bovendien 
interessante architecturale effecten mogelijk 
wanneer de bouwelementen zichtbaar zijn.

De meest gebruikte groepen roestvast 
staal in gelaste constructieprofielen zijn  
de austenitische types en de duplex soorten. 
Austenitische soorten combineren 
corrosiebestendigheid met vervormbaarheid, 
bovendien zijn ze vrij vlot te produceren. 
Duplex soorten hebben dan weer een grote 
mechanische sterkte, een goede 
slijtweerstand en een uitstekende 
bestendigheid tegen spanningscorrosie.

Door roestvaste staven te lassen, kunnen 
allerlei soorten balken, palen, buizen  
of andere structurele elementen  
vervaardigd worden. ◗ 

◗ Prototype van de 
metaal/textiel 
draagstructuur van de 
waterzuiveringsinstallatie 
van Achères-la-Forêt, 
Frankrijk, uitgevoerd  
met gelaste 
constructieprofielen  
in 1.4404 (316L) 
roestvast staal.
◗ Construction of the 
metallo-textile structure 
prototype for the water 
treatment plant of 
Achères-la-Forêt, France, 
carried out using 1.4404 
(316L) steel PRS.
L. Weizmann architect.

ArcelorMittal 
Stainless Europe, 
ArcelorMittal 
Stainless Service, 
ArcelorMittal 
Industeel



Profielen voor lichtgewicht dragend 
raamwerk
Sections for lightweight frames

Draagstructuren / Structure
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◗ Dragend raamwerk, 
gebouwd met  
de ferritische soort  
K03 (1.4003).
◗ Erection of a structure 
built K03 (1.4003) 
ferritic stainless steel 
grade.

ArcelorMittal 
Stainless Europe, 
ArcelorMittal 
Stainless Service 

◗ There is increasing use of stainless steels, 
ferritics and some austenitics for the 
construction of the frames of residential 
and other buildings. 

The ArcelorMittal Stainless Europe ferritic 
grade K03 (1.4003), ideally suited  
to frames for houses for example, enables 
reduction in the weight of the structure  
and the overall weight, elevated properties, 
excellent impact resistance. It is suited  
to natural atmospheres and moderately 
corrosive environments. Easy and quick  
to erect, it offers also greater resistance  
to corrosion and abrasion-corrosion than 
general construction steels. Moreover,  
it permits considerable architectural design 
freedom. ◗

◗ Ferritische types en bepaalde 
austenitische soorten worden steeds vaker 
gebruikt voor het skelet van gebouwen, en 
dan vooral bij woningen.

De ferritische soort K03 (1.4003) van 
ArcelorMittal Stainless Europe is 
bijvoorbeeld ideaal voor de bouw van het 
skelet van een woning. Het zorgt voor een 
gewichtsbesparing van de draagstructuur 
en het geheel en heeft bovendien een 
uitstekende schokbestendigheid. 
Gemakkelijk en snel verwerkbaar, biedt het 
materiaal een betere corrosie- en 
slijtweerstand dan gebruikelijke 
constructiestalen. Bovendien geeft het de 
architect een grotere vrijheid bij het 
ontwerp. ◗
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Buizen
Tubes

Draagstructuren / Structure
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◗ Most stainless steel tubes used for 
construction are formed from continuously 
welded flat sheets. They come in a large 
number of grades. The external weld bead 
is always milled or levelled.

Some tubes are seamless, formed by 
drawing: their use is generally reserved for 
the chemical industry.

ArcelorMittal Stainless Tubes 
“construction” tubes come in standard 
lengths of 6 m. Their dimensions range 
from 6 to 219.1 mm diameter for round 
tubes, from 12 to 300 mm sides for square 
tubes, and from 20 x 10 to 300 x 100 mm 
for rectangular tubes. The sheet thickness 
can vary between 0.5 and 8 mm.

For more complex projects, designers 
have access to a wide range of special 
sections: “baluster profile” (see page 40), 
elliptical, water drop, flat oval, flat semi-
oval, triangular or trapezoidal. The tubes 
come with external brush finish but can be 
satin, gloss or mirror polished on request. ◗

◗ De meeste roestvast stalen buizen die 
voor de bouw gebruikt worden, zijn gevormd 
uit continu gelaste vlakke platen. Ze bestaan 
in veel verschillende soorten roestvast staal. 
De buitenste lasnaad is altijd geslepen of 
vlakgeschuurd.

Sommige buizen zijn naadloos, omdat ze 
getrokken werden. Deze buizen worden bijna 
uitsluitend in de chemische industrie gebruikt. 

De ArcelorMittal Stainless Tubes buizen 
voor de bouwsector zijn beschikbaar in 
standaardlengtes van 6 meter. Ze zijn 
verkrijgbaar met een diameter van 6 tot 
219,1 mm voor ronde buizen, met zijden 
van 12 tot 300 mm voor vierkante buizen 
en met de afmetingen 20 x 10 tot 300 mm 
voor rechthoekige buizen. De dikte van de 
buizen varieert van 0,5 tot 8 mm.

Voor complexere projecten kan de ontwerper 
kiezen uit een breed gamma aan speciale 
profileringen: met een diepe groef (zie pagina 
40), elliptisch, waterdruppel, vlak ovaal, vlak 
semi-ovaal, driehoekig of trapeziumvormig. De 
buitenkant van de buizen is geborsteld, maar 
op vraag van de klant kan de buitenkant geslepen, 
glanzend of spiegelglazend gepolijst worden. ◗

◗ De gevelstructuur van 
het Palais des Beaux-Arts 
in Lille, Frankrijk, 
gerenoveerd door  
Jean-Marc Ibos en Myrto 
Vitart, is gebouwd met 
elliptische buizen uit 
roestvast staal.
◗ The structure of the 
façade of the building  
of the Fine Arts museum 
in Lille, France, rehabilitated  
by Jean-Marc Ibos and 
Myrto Vitart, is made of 
elliptic stainless steel tubes.

◗ Detail van de buizen in 
het raamwerk
◗ Detail of structural 
tubes.

ArcelorMittal 
Stainless Tubes 
Europe, 
ArcelorMittal 
Stainless Tubes 
France
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◗ Een stapel Doltrac-
vloerelementen met 
sandwichstructuur 
(profielen in een 
doorlopende V).
◗ Stock of Doltrac floor 
assemblies with sandwich 
structure which profiles 
are of continuous V.

◗ Zichtbare onderkant 
van de vloer uit roestvast 
stalen profielplaten van 
de Kamer van 
Koophandel van 
Luxemburg. Architect 
Claude Vasconi.
◗ Visible soffit of the 
stainless steel ribbed 
sheet floor of the 
Chamber of Commerce 
of Luxembourg.
Claude Vasconi architect.

ArcelorMittal 
Stainless Europe, 
ArcelorMittal 
Stainless Service

◗ Stainless steel can be used in a variety  
of ways in floors.

The Doltrac floor is a stainless steel floor 
component with a sandwich structure. It 
has an upper face in 1.9 mm stainless steel 
sheet, and a 1.2 or 1.5 mm lower face, 
spaced either by rectangular sections 
50 mm high (type O), or continuous or 
discontinuous inverted V sections (types V 
and Vf ). The components are assembled by 
gluing, or by continuous or spot laser 
welding. These floor components provide 
high stiffness for low weight.

The use of ribbed sheets for permanent 
shuttering under a concrete slab is another 
solution, already tested in situ. The visual 
quality of stainless steel provides  
the designer with the possibility of leaving 
the metal sheet visible for ceilings thereby 
gaining free headroom by grouping cables 
and fluids in suspended trays. ◗

◗ Roestvast staal kan op allerlei manieren 
voor vloeren gebruikt worden.

De Doltrac-vloer is een roestvast stalen 
vloercomponent met een sandwichstructuur. 
De bovenzijde is een roestvast stalen plaat 
van 1,9 mm en de onderkant is een plaat 
van 1,2 of 1,5 mm. Ze worden uit elkaar 
gehouden door rechthoekige profielen van 
50 mm hoog (type O) of doorlopende of 
niet-doorlopende omgekeerde V-profielen 
(type V en Vf). De componenten worden 
aan elkaar bevestigd met lijm of met een 
doorlopende laserlas of puntlas. Dit soort 
vloercomponenten is zeer stijf maar toch 
licht.

Het gebruik van profielplaten onder een 
betonplaat is een andere vloeroplossing die 
al op het terrein uitgeprobeerd is. Wat het 
plafond van de verdieping eronder betreft, 
kan de ontwerper dankzij de visuele 
kwaliteit van roestvast staal ervoor kiezen 
om de roestvast staalplaat zichtbaar te 
laten. Kabels en buizen kunnen 
ondergebracht worden in opgehangen 
goten. ◗
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Gevels van dunne platen
Thin sheet façades

Gevels / Façade
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For façades, ArcelorMittal stainless steel 
sheets come in four main ranges of finish, 
in widths of up to 1500 mm and  
thickness of between 0.4 and 2 mm 
(other thickness on request).

Ugibright
◗ Ugibright manufactured by ArcelorMittal 
Stainless Europe has a particularly shiny 
and even surface. Used on façades, 
Ugibright allows the construction to “live” 
with the passing hours and reflects the 
environment. Its main characteristics are 
its high resistance to corrosion for 1.4301 
(304) and 1.4404 (316L), low expansion 
coefficient for K36 (1.4526), K41 (1.4509), 
K44 (1.4521) ferritic stainless steel  
and high brightness. It is delivered in coils, 
reels or sheets, in thicknesses ranging  
from 0.4 to 1,5 mm. ◗

Voor gevels biedt ArcelorMittal roestvast 
stalen platen in vier soorten afwerkingen. 
De maximumbreedte is 1500 mm en de 
dikte varieert van 0,4 tot 2 mm  
(andere diktes op aanvraag).

Ugibright
◗ Ugibright is een product van 
ArcelorMittal Stainless Europe en heeft 
een opvallend glanzend en homogeen 
oppervlak. Een gebouw met een 
Ugibright-gevel komt tot “leven” in het 
wisselende licht en weerspiegelt de 
omgeving. De hoofdkenmerken zijn: een 
grote corrosiebestendigheid voor 1.4301 
(304) en 1.4404 (316L), een lage 
uitzettingscoëfficiënt voor de ferritische 
soort K36 (1.4526), K41(1.4509), K44 
(1.4521) en een hoge glans. Ugibright 
wordt geleverd op rollen of strips,  
of als platen. De dikte varieert van 0,4  
tot 1,5 mm. ◗

◗ De gevels van het 
servicecentrum van 
ArcelorMittal Stainless Steel 
in Siemianowice in Polen zijn 
gemaakt van ferritisch 
roestvast staal K36 
(1.4526) met een 
Ugibright-afwerking, op 
profielplaat van ArcelorMittal 
Construction Arval. 
◗ The façades of 
ArcelorMittal Stainless 
Poland service center  
in Siemianowice are  
in ferritic stainless steel K36 
(1.4526) Ugibright 
finishing, on an ArcelorMittal 
Construction Arval ribbed 
sheet.
Anna Napierala-Kawalec, 
architect.
◗ Ugibright-monster.
◗ Ugibright sample.

ArcelorMittal 
Stainless Europe, 
ArcelorMittal 
Stainless Service
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◗ Voorbeelden van Ugitex 
en Matuginox.
◗ Samples of Ugitex  
and Matuginox.

ArcelorMittal 
Stainless Europe, 
ArcelorMittal 
Stainless Service

Ugitex
◗ Ugitex has a surface finish that is close 
to micropellet blasted. Produced by 
engraving, it is industrially reproducible,  
so for large surfaces at a lesser cost. “Raw” 
in appearance, it is easily combined with 
other materials, such as glass, timber, etc. 

It is delivered in coils, reels or sheets,  
in thicknesses of between 0.8 and 2 mm, 
for a maximum width of 1250 mm. It is 
available in austenitic type steels, in grades 
1.4301 (304), 1.4404 (316L), 1.4526 (K36), 
1.4509 (K41). ◗

Matuginox
◗ This slightly striated even surface evokes 
polished surfaces but, obtained by engraving, 
it is reproducible industrially. Recommended 
when stainless steel must be welded,  
it is made of the same steel grades as 
Ugibright, for thicknesses from 0.4 to  
2 mm and maximum width of 1250 mm. ◗

Ugitex
◗ Ugitex heeft een oppervlakteafwerking die 
geparelstraald lijkt, maar wordt verkregen 
door etsen. Het oppervlak is industrieel 
reproduceerbaar. Het is met andere woorden 
ideaal voor grote oppervlakken tegen een 
lagere prijs.

Ugitex ziet er “ruw” uit en kan gemakkelijk 
gecombineerd worden met glas, hout enz. 

Het wordt geleverd op rollen of op strips, of 
als platen. De dikte varieert van 0,8 tot 2 mm 
en de maximumbreedte bedraagt 1250 mm. 
Het is beschikbaar in de austenitische en de 
ferritische soorten 1.4301 (304), 1.4404 
(316L), 1.4526 (K36) en 1.4509 (K41). ◗

Matuginox
◗ Dit ietwat gegroefde, homogene oppervlak 
doet denken aan gepolijst roestvast staal, 
maar omdat het via etsen verkregen wordt, 
is het industrieel reproduceerbaar. Het wordt 
aanbevolen voor toepassingen waarbij gelast 
moet worden en is beschikbaar in dezelfde 
staaltypes als Ugibright. De dikte varieert van 
0,4 tot 2 mm en de maximumbreedte 
bedraagt 1250 mm. ◗

Roestvast staal / Stainless steel18
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Ugisand
◗ Recently developed by ArcelorMittal 
Stainless Europe, this new very even surface 
finish provides designers with flexibility and 
freedom. Its satin-finish surface makes it 
virtually “finger mark free”. Reproducible 
industrially, its technical features are high 
resistance to corrosion, low expansion 
coefficient and high mechanical performance. 
It is applied to stainless steel grade 1.4301 
(304), 1.4404 (316L), 1.4526 (K36). It is 
delivered in coils, reels or sheets, in thickness 
ranging form 0.4 to 2 mm, and a maximum 
width of 1250 mm. ◗

Ugibat
◗ An even, plane and glazed surface, Ugibat 
is available in 1.4301 (304), 1.4404 (316L), 
K36, K41, K44 stainless steel. From 0.4  
to 2 mm thick and up to 1500 mm wide, 
this product is easy to use. ◗

Ugisand
◗ Deze nieuwe, zeer effen oppervlakte-
afwerking is onlangs ontwikkeld door 
ArcelorMittal Stainless Europe en biedt 
ontwerpers flexibiliteit en vrijheid. Door de 
satijnachtige afwerking ziet men er bijna 
geen vingerafdrukken op. Het is industrieel 
reproduceerbaar en heeft de volgende 
technische eigenschappen: een uitstekende 
corrosiebestendigheid, een lage 
uitzettingscoëfficiënt en zeer goede 
mechanische prestaties. Het is leverbaar in 
de types 1.4301 (304), 1.4404 (316L), 
1.4526 (K36). Ugisand wordt geleverd op 
rollen of op strips, of als platen. De dikte 
varieert van 0,4 tot 2 mm en de 
maximumbreedte bedraagt 1250 mm. ◗

Ugibat
◗ Ugibat is een effen, vlakke en matglanzende 
oppervlakteafwerking die beschikbaar is in 
de types 1.4301 (304), 1.4404 (316L), 
1.4526 (K36), 1.4509 (K41), 1.4521 
(K44). Met een dikte van 0,4 tot 2 mm  
en een breedte van maximaal 1500 mm is 
dit product gemakkelijk verwerkbaar. ◗

◗ Voorbeelden van 
Ugisand en Ugibat
◗ Samples of Ugisand and 
Ugibat.

ArcelorMittal 
Stainless Europe, 
ArcelorMittal 
Stainless Service
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◗ Hoofdkantoor van 
Torno Internazionale.
◗ Torno Internazionale 
headquarter.
Dante O. Benini  
& Partners

◗ École Normale 
Supérieure des Lettres  
et des Sciences in Lyon, 
Frankrijk. 
◗ École normale 
supérieure des Lettres  
et des Sciences in Lyon, 
France.
Henri Gaudin architect.

ArcelorMittal 
Stainless Europe, 
ArcelorMittal 
Stainless Service

Ugitop
◗ This surface finish, available in tin-free 
and lead-free austenitic stainless steels, is 
characterised by a permanent and durable 
matt finish from time of installation.

It blends into all types of environment, 
both rural and urban, traditional or modern, 
and is suited to all styles of building. It is 
available in two grades of stainless steel, 
1.4301 (304), 1.4404 (316L),  
1.4526 (K36).

Usable in all building envelope 
components, Ugitop makes it possible to 
design unified buildings and to play on 
continuity by treating the roof as a “fifth 
facade”. It is a non-polluting and 100% 
recyclable material that is also of food 
quality and therefore enables rainwater 
collection.

Supplied in coil, slit coil or sheet, it is 
available in widths up to 1500 mm and in 
thicknesses from 0.4 to 2 mm. ◗

Ugitop
◗ Deze oppervlakteafwerking is beschikbaar 
in austenitische soorten zonder tin of lood, 
maar wordt toch gekenmerkt door een 
permanente en duurzame matte afwerking 
vanaf het moment van de plaatsing.

Ugitop vormt een harmonieus geheel met 
alle omgevingen, op het platteland en in de 
stad, traditioneel en modern, en het is 
geschikt voor gebouwen in eender welke 
stijl. Het is beschikbaar in 1.4301 (304), 
1.4404 (316L), 1.4526 (K36) staaltypes.

Ugitop kan gebruikt worden voor alle 
vormen van bekledingsconstructies en 
maakt het mogelijk om homogene 
bouwwerken te ontwerpen en te spelen 
met de continuïteit door het dak te 
beschouwen als een “vijfde gevel”. Het is 
een niet-vervuilend en 100% recycleerbaar 
materiaal dat bovendien voedselveilig is, 
waardoor recuperatie van regenwater 
mogelijk wordt. 

Ugitop wordt geleverd op rollen of op 
strips of als platen. Het is verkrijgbaar in 
een maximumbreedte van 1500 mm en 
een dikte van 0,4 tot 2 mm. ◗
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Trapeza is a comprehensive range of 
stainless steel façade profiles available 
from ArcelorMittal Construction Arval. 
They can be used as horizontal  
or vertical cladding. Two profiles in this 
range have been developed specially for the 
Polish market: 

Trapezarval 18 173,3
◗ With its flattened trapezoidal form, this 
18 mm deep profile presents a low-key 
appearance. The maximum span between 
two supports is 2 m. ◗

Trapezarval 32 207
◗ This 32 mm deep trapezoidal profile has a 
more pronounced appearance than 18 173,3. 
The maximum span between two supports is 
4.4 m. Produced with a very bright surface 
finish, such as Ugibright, this profile permits a 
play of light, shade and the environment. In 
conjunction with a steel frame for double skin 
façade, this type of profile is capable of 
withstanding high loadings. ◗

Trapeza is een compleet gamma van 
roestvast stalen profielplaten voor gevels en 
is verkrijgbaar bij ArcelorMittal Construction 
Arval. Ze kunnen gebruikt worden als 
horizontale of verticale gevelbekleding. 
Twee profielplaten in dit gamma zijn 
speciaal ontwikkeld voor de Poolse markt:

Trapezarval 18 173,3
◗ Deze 18 mm diepe profielplaat heeft een 
vlakke trapeziumvormige profilering die 
voor een discrete uitstraling zorgt.  
De maximale spanwijdte tussen twee 
steunen is 2 m. ◗

Trapezarval 32 207
◗ Deze 32 mm diepe profielplaat heeft een 
meer uitgesproken uiterlijk dan 18 173,3. 
De maximale spanwijdte tussen twee 
steunen is 4,4 m. Dit product wordt 
gemaakt met een erg glanzende 
oppervlakteafwerking, zoals Ugibright. Dit 
zorgt voor een spel tussen licht, schaduw 
en de omgeving. In combinatie met een 
stalen geraamte met dubbele laag kan 
deze profielplaat een hoge belasting aan. ◗

ArcelorMittal 
Construction 
Arval
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◗ Trapeza France range is available in six 
products with different forms. Each of 
these profiles is available in stainless steel, 
with three finishes: Ugibat (gloss), 
Matuginox (etched with polished finish, 
matt) and Ugitop (matt). Other finishes  
are possible on request. All can be used in 
combination with pre-coated steel profiles.

Nergal 10.12.1000 B has a shallow 
section. The maximum span between  
two supports is 2 m.

Hacierba 8.125.25 B and HB is a 
sheet ribbed with a flat trapezoïd section. 
The maximum span between two supports 
is 2.6 m. 

Hacierba 5.180.44 B and HB is a 
classic trapezoïd section for single or 
double skin horizontally installed cladding. 
The maximum span between two supports 
is 3 m or 4 m when installed vertically.

◗ Het gamma Trapeza France omvat zes 
producten, die elk een verschillende vorm 
hebben. Elk van deze profielplaten is beschikbaar 
in roestvast staal met drie afwerkingen: Ugibat 
(matglanzend), Matuginox (met gepolijst 
aanzien getextureerd, mat) en Ugitop (mat). 
Andere afwerkingen zijn mogelijk op aanvraag. 
De platen kunnen allemaal gecombineerd 
worden met profielplaten van voorgelakt staal. 

Nergal 10.12.1000 B is ondiep 
geprofileerd. De maximale spanwijdte 
tussen twee steunen bedraagt 2 m.

Hacierba 8.125.25 B en HB is een 
profielplaat met een vlakke, trapeziumvormige 
profilering. De maximale spanwijdte tussen 
twee steunen bedraagt 2,6 m.

Hacierba 5.180.44 B en HB is een 
klassiek, trapeziumvormig geprofileerde 
plaat voor horizontaal geplaatste 
gevelbekleding met enkele of dubbele laag. 
De maximale spanwijdte tussen twee steunen 
bedraagt 3 m, of 4 m indien verticaal 
geplaatst.

Roestvast staal / Stainless steel22
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Hacierba 5.200.50 B and HB is a 
clapboard profile for single or double skin 
horizontally or vertically installed cladding. 
The maximum span between two supports 
is 3m or 3.4 m when installed vertically.

Fréquence 13.18 B and HA is a ripple 
sinusoidal wave for single or double skin 
horizontally installed cladding. The 
maximum span between two supports is 
1.5 m or 2.2 m when installed vertically.

Fréquence 5.43 B and HA is a 
standard sinusoidal wave for single or 
double skin horizontally or vertically 
installed cladding. The maximum span 
between two supports is 3 m or 3.25 m 
when installed vertically.

B means vertical installation, HB or HA 
horizontal installation. ◗

Hacierba 5.200.50 B en HB is een 
potdekselprofielplaat voor horizontaal of 
verticaal geplaatste gevelbekleding met 
enkele of dubbele laag. De maximale 
spanwijdte tussen twee steunen bedraagt 
3 m, of 3,4 m indien verticaal geplaatst.

Fréquence 13.18 B en HA is een 
vlakkere sinusoïdale plaat voor horizontaal 
geplaatste gevelbekleding met enkele  
of dubbele laag. De maximale spanwijdte 
tussen twee steunen bedraagt 1,5 m,  
of 2,2 m indien verticaal geplaatst.

Fréquence 5.43 B en HA is een 
standaard sinusoïdale plaat voor 
horizontaal of verticaal geplaatste 
gevelbekleding met enkele of dubbele laag. 
De maximale spanwijdte tussen twee 
steunen bedraagt 3 m, of 3,25 m indien 
verticaal geplaatst.

“B” betekent verticale plaatsing, “HB”  
of “HA” horizontale plaatsing. ◗

ArcelorMittal 
Construction 
Arval
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◗ Gevels van de 
afvalverwerkingsfabriek 
van Calce, Frankrijk, 
bekleed met het  
Caïman-systeem, 
gemaakt van 1.4404 
(316L) Ugitop-platen  
in een champagnekleur.
◗ Façades of the waste 
treatment plant of Calce, 
France, covered with a 
Caïman cladding, made 
of 1.4404 (316L) Ugitop 
sheet, champagne 
coloured.
L. Arsène-Henry Jr  
& A. Triaud architects.

ArcelorMittal 
Stainless Europe,
ArcelorMittal 
Stainless Service,
ArcelorMittal 
Construction 
Arval

A varied range of flat and cassettes facings 
in stainless steel is developed in different 
grades by ArcelorMittal Construction Arval.

Caïman
◗ The Caïman model is a cladding system 
that can be made in stainless steel sheet, 
with a matt or brushed finish. It can be 
lacquer-coated or coloured. It can be used 
for interior decoration or aesthetic façade 
facing. The installation system designed 
with an arrangement of overlapping  
and slightly offset sheets gives the façade 
a somewhat scaled look.

The Caïman sheets are custom 
manufactured. The dimensions can be 
adjusted to suite the façade mesh while 
complying with the metal’s mechanical 
strength and width requirements. ◗

ArcelorMittal Construction Arval heeft  
een zeer gevarieerd aanbod aan vlakke 
buitenbekleding en cassettes in diverse 
soorten roestvast staal ontwikkeld.

Caïman
◗ Het Caïman-model is een 
bekledingssysteem dat uitgevoerd kan 
worden in roestvast plaatstaal met een 
matte of geborstelde afwerking. De platen 
kunnen voorgelakt of gekleurd worden. 
Caïman is geschikt voor interieurdecoratie 
en voor esthetische gevelbekleding.  
Het wordt geplaatst in een patroon van 
overlappende en licht verschoven platen, 
waardoor de gevel een ietwat geschubd 
uiterlijk krijgt.

De Caïman-platen worden op maat 
gemaakt. De afmetingen kunnen 
aangepast worden aan de structuur van  
de gevel, in overeenstemming met  
de mechanische vereisten en ook met  
de breedte van het metaal. ◗
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Écaille
◗ The Écaille model is a cladding element  
in steel, stainless steel or lacquer-coated 
galvanised sheet, at least 1.5 mm thick, 
that can have a matt, brushed or gloss 
finish. This element is used for decorative 
cladding or double skin cladding for external 
walls designed for vertical installation with 
joints between the elements. ◗

Arguin
◗ Designed for exterior and interior use, 
Arguin is lightly ribbed with waves  
that are 7 mm high and spaced at 15 mm. 
The frequency extends across a width  
of 800 mm and a length of 1500 mm. 
Micro-folded, its concave relief is 
highlighted by a tight mesh. Matt,  
brushed or gloss finished, the stainless 
steel grades used are 1.4404 (316L)  
and 1.4401 (316). ◗

Écaille
◗ Het Écaille-model is een 
bekledingselement van staal, roestvast 
staal of voorgelakte gegalvaniseerde plaat. 
Het is minimaal 1,5 mm dik en heeft  
een matte, geborstelde of glanzende 
afwerking. Dit element wordt gebruikt 
voor decoratieve bekledingen  
of bekledingen met een dubbele laag voor 
buitenmuren. Het is ontworpen voor 
verticale plaatsing met voegen tussen  
de elementen. ◗

Arguin
◗ Arguin is ontworpen voor binnen- en 
buiten gebruik. Het is licht geribbeld met 
golven die 7 mm hoog zijn en 5 mm uit 
elkaar liggen. De platen zijn 800 mm breed 
en 1500 mm lang. Het holronde reliëf 
wordt via microvouwen verkregen  
en zorgt voor een strakke structuur.  
De soorten roestvast staal die hiervoor 
gebruikt worden, zijn 1.4404 (316L)  
en 1.4401 (316). De afwerking is mat, 
geborsteld of glanzend. ◗

◗ De gevel van  
de assemblagehal van  
de Airbus A 380 in  
de luchthavenzone van 
Toulouse, Frankrijk, valt 
op door de Écaille-
buitenbekleding van 
glanzend roestvast staal.
◗ The façade of the 
assembly building of Airbus 
A 380 located in the airport 
zone of Toulouse, France, 
is remarkable for an Écaille 
(scale) facing made of 
shiny stainless steel.
Cardete & Huet architects.

◗ Voorbeeld van Arguin.
◗ Arguin sample.

ArcelorMittal 
Stainless Europe,
ArcelorMittal 
Stainless Service,
ArcelorMittal 
Construction 
Arval
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◗ Gascogne bekledingsstroken 
in roestvast staal, 
afwerking korrel 220, 
gendarmerie te Rennes. 
◗ Stainless steel polished 
grain 220 Gascogne 
cladding blades, gendarmerie 
of Rennes, France.
M. Pollosson architect.

◗ Gevel van het CDIS in 
Brugge, gebouwd met 
glanzend (afwerking 2B) 
roestvast staal Coques MD. 
◗ Façade of the CDIS  
of Bruges, France, built 
using 2B glazed stainless 
steel Coques MD.
L. Arsène-Henry Jr  
& A. Triaud architects.

ArcelorMittal 
Stainless Europe,
ArcelorMittal 
Stainless Service,
ArcelorMittal 
Construction 
Arval

Gascogne
◗ Gascogne is a cladding element in steel, 
stainless steel or lacquer-coated galvanised 
sheet, at least 1 mm thick. Matt, brushed  
or gloss, this product is used for decorative 
cladding or double skin cladding for external 
walls designed for horizontal cladding with 
joints between the elements. The maximum 
recommended unsupported span is 1.5 m. ◗

Coques MD
◗ Coques MD are facing components hung 
from notches on vertical bearing rails using 
adjustable sliding stirrups. The sheet can 
be matt, brushed, gloss or engraved.  
The standard dimensions are around  
1000 by 1000 mm, but they can be  
as large as 1380 by 3000 mm. ◗

Gascogne
◗ Gascogne is een bekledingselement van 
staal, roestvast staal of voorgelakte 
gegalvaniseerde plaat. Het is minstens  
1 mm dik en heeft een matte, geborstelde 
of glanzende afwerking. Dit product wordt 
gebruikt voor decoratieve bekledingen  
of bekledingen met dubbele laag voor 
buitenmuren. Het is ontworpen voor 
horizontale plaatsing met voegen tussen 
de elementen. De maximale aanbevolen 
spanwijdte is 1,5 m. ◗

Coques MD
◗ Coques MD zijn bekledingscomponenten 
die met verstelbare glijdende beugels die 
aan verticale draagrails gehangen worden. 
De plaat kan mat, geborsteld, glanzend of 
getextureerd zijn. De standaardafmetingen 
zijn ongeveer 1000 x 1000 mm, maar 
platen tot 1380 x 3000 mm zijn eveneens 
mogelijk. ◗

Roestvast staal / Stainless steel26
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Baïne
◗ The Baïne system comprises a 
symmetrical wave facing made by folding. It 
can be used for façades, overlay roofing or 
interior dressing. The standard dimensions 
for this facing have been designed to cover 
the height of one floor in a single span. ◗

Cassettes BS
◗ Manufactured on request and so in 
variable heights and widths, these 
Cassettes BS feature a smooth appearance 
and a hollow joint mesh. They can be 
included in various modular systems and 
can be curved. They must be installed on  
a pre-set secondary frame. The stainless 
surface finishes come in matt, brushed, 
gloss or engraved. Their standard 
dimensions are around 1 000 by 1 000 
mm, but they can be as large as 1 360 by  
3 000 mm. ◗

Baïne
◗ Het Baïne-systeem bestaat uit een 
symmetrisch golvende bekleding die door 
plooien verkregen wordt. Het kan  
gebruikt worden voor gevels,  
overzetdaken of interieurtoepassingen.  
De standaardafmetingen van deze 
gevelbekleding zijn ontworpen om de 
hoogte van één verdieping in één 
spanwijdte te overbruggen. ◗

Cassettes BS
◗ Deze Cassettes BS, die op aanvraag 
geproduceerd worden en dus in diverse 
hoogtes en breedtes verkrijgbaar zijn, worden 
gekenmerkt door een gladde afwerking en 
een patroon met holle voeg. Ze kunnen in 
allerlei modulaire systemen opgenomen 
worden en kunnen ook rondgezet worden. 
Ze moeten op een vooraf aangebracht skelet 
geplaatst worden. De roestvast stalen 
oppervlakteafwerking kan mat, geborsteld, 
glanzend of getextureerd zijn.  
De standaardafmetingen zijn ongeveer 
1000 x 1000 mm, maar cassettes tot 
1380 x 3000 mm zijn mogelijk. ◗

◗ Een Baïne-gevel van 
nabij bekeken.
◗ Closer view on a Baïne 
facing.

◗ Hier wordt de inkomhal 
van de cafetaria van Celsa 
in Neuilly-sur-Seine, 
Frankrijk, afgebakend met 
Cassettes BS. 
◗ Here, Cassettes BS 
make it possible to mark 
out the entrance hall  
of the cafeteria of Celsa 
in Neuilly-sur-Seine, 
France.
Ch. et J.-P. Nussaume, 
architects.

ArcelorMittal 
Stainless Europe,
ArcelorMittal 
Stainless Service,
ArcelorMittal 
Construction 
Arval
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◗ Campus Trafic in 
Toulouse, Frankrijk.
◗ Campus Trafic  
in Toulouse, France.
Calvo & Tran Van 
architects.

◗ Detail van een gevel 
van Air France Industries, 
bekleed met geborsteld 
roestvast staal ST 450. 
◗ Detail of a façade of 
the Air France Industries 
building adorned with 
brushed stainless steel  
ST 450.
Jacques Ferrier architect.

ArcelorMittal 
Stainless Europe,
ArcelorMittal 
Stainless Service,
ArcelorMittal 
Construction 
Arval

ST C 300 to ST C 500
◗ The ST range is a cladding element between 
1 and 1.5 mm thick. It is designed for overlay 
cladding or double-skin cladding for exterior 
walls; it can be designed for horizontal  
or vertical installation with joints between 
the elements. The maximum recommended 
span is 2 m between supports. ◗

ST Lumière
◗ This decorative facing is used as for overlay 
roofing, sunbreakers, interior decoration  
or aesthetic façade facings, with a matt, 
brushed or gloss finish. Both open-worked 
and stamped, the alternation of four round 
perforations and a space across the elements 
gives a particular relief to the constructions  
it dresses. Two consecutives elements are 
attached by a male-female insertion or held  
in place mechanically and independently of 
each other using an inserted clamp, attached 
to the bearing frame. The maximum length 
of elements is 6000 mm, width of 3000 
mm and thicknesses of 1 or 1.5 mm. ◗

ST C 300 tot ST C 500
◗ Het ST-gamma omvat bekledingselementen 
met een dikte van 1 tot 1,5 mm. Het is 
ontworpen om buitenmuren te bekleden met 
een dubbele laag. Het kan ontworpen worden 
voor horizontale of verticale plaatsing met voegen 
tussen de elementen. De maximale aanbevolen 
spanwijdte is 2 m tussen twee steunen. ◗

ST Lumière
◗ Deze decoratieve gevelbekleding wordt 
gebruikt als overzetdak, zonwering, 
interieurdecoratie of esthetische gevelbekleding. 
ST Lumière heeft een matte, geborstelde of 
glanzende afwerking. De bekleding is zowel 
opengewerkt als vervormd en door de afwisseling 
van vier ronde perforaties en een ruimte tussen 
de elementen geeft ze een bijzonder reliëf aan 
de gebouwen die ermee bekleed worden. Twee 
opeenvolgende elementen worden aan elkaar 
vastgemaakt met een tand- en groefverbinding 
of onafhankelijk van elkaar met een klem op  
hun plaats gehouden. Die is bevestigd aan 
het dragend raamwerk. De maximumlengte 
van de elementen is 6000 mm, de breedte  
3000 mm en de dikte 1 of 1,5 mm. ◗
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Mascaret
◗ Mascaret is a decorative facing for roofs, 
façades or used as a partition. It comes in 
matt, brushed or gloss. Its perforated finish 
enables applications, such as, a vertical or 
horizontal sunbreaker. Mascaret can be 
shop assembled on ready-to-install frames. 
Continuity with the facing can be achieved 
by overlapping or by using a perpendicular 
divider. Longitudinal overlapping provides 
side “seaming” thereby providing perfect 
continuity. ◗

Trapezarval 39T and 28T
◗ Derived from the Trapezarval range,  
the 39T stainless and 28T stainless 
perforated profiles sheathe the façade and 
shield it from the sun. Supplied with a 
subframe, they are as easy to assemble  
and install as pre-coated profiles. ◗

Mascaret
◗ Mascaret is een decoratieve bekleding 
voor daken of gevels, die daarnaast ook 
als scheidingsmuur gebruikt kan worden. 
Het product heeft een matte, geborstelde of 
glanzende afwerking. Door de geperforeerde 
afwerking is de toepassing als verticale of 
horizontale zonwerking mogelijk. Mascaret 
kan in de fabriek voorgemonteerd worden 
op raamwerken die vervolgens geplaatst 
kunnen worden. De continuïteit van de 
bekleding kan verwezenlijkt worden door 
overlapping of door een loodrechte verdeler. 
Door overlapping in de lengte wordt een 
afwerking van de zijkanten verkregen, 
waardoor een perfecte continuïteit ontstaat. ◗

Trapezarval 39T en 28T
◗ De roestvaste profielplaat 39T en de 
roestvaste geperforeerde profielplaat 28T 
zijn afgeleid van het Trapezarval-gamma. 
Als gevelbekleding zorgen ze tevens voor 
zonwering. Omdat ze geleverd worden met 
een secundair geraamte, kunnen ze net zo 
gemakkelijk in elkaar gezet en geplaatst 
worden als voorgelakte profielplaten. ◗

◗ Als zonwering 
gebruikte Mascaret-
bekleding op de gevel 
van het Créaticité-
gebouw in Bidart, 
Frankrijk. 1.4404 (316L) 
roestvast staal. 
◗ The Mascaret facing 
used as a sunbreaker on 
the façade of the 
Créaticité building in 
Bidart, France, is made 
with 1.4404 (316L) 
stainless steel.
P. Arotcharen, architect.

ArcelorMittal 
Stainless Europe,
ArcelorMittal 
Stainless Service,
ArcelorMittal 
Construction 
Arval



Buitenbekleding en cassettes
Facings and cassettes

Gevels / Façade

◗ Voorbeeld van een 
Oxygen-cassette voor 
het winkelcentrum  
Grand Place in Grenoble, 
Frankrijk. 
◗ Sample of an Oxygen 
cassette for the shopping 
mall Grand Place  
in Grenoble, France.
Scau architects.

ArcelorMittal 
Stainless Europe,
ArcelorMittal 
Stainless Service,
ArcelorMittal 
Construction 
Arval

Oxygen
◗ Manufactured from stainless steel, 
perforated and then stamped, the Oxygen 
cassette is employed as both an aesthetic 
fascia and a sunbreaker. The lighting of 
these unique forms, for example by means 
of backlighting, will emphasise their third 
dimension. The cassettes are secured  
onto rails.

This system, developed in collaboration 
with an architectural practice, is produced 
for the first time in grade 1.4301 (304) 
stainless steel with a bright-annealed finish. ◗

Oxygen
◗ De Oxygen-cassette is gemaakt van 
geperforeerd en vervolgens diepgetrokken 
roestvast staal. De cassette wordt zowel 
als esthetische bekleding en als zonwering 
gebruikt. Door deze unieke cassettes  
te verlichten, bijvoorbeeld met 
backlightverlichting, kan men het reliëf 
nog meer in het oog laten springen.  
De cassettes worden op rails vastgezet.

Het systeem is ontwikkeld in 
samenwerking met een architectenbureau 
en wordt nu voor het eerst gemaakt  
in het type 1.4301 (304) met een 
blankgegloeide afwerking. ◗
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Sandwichpanelen
Sandwich panels

Gevels / Façade
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Alliance
◗ Developed by ArcelorMittal Construction 
Arval, Alliance is a range of sandwich panels 
combined with various ribbed-surface 
profiles, for façades.

It therefore offers a variety of finishes  
and the ability to combine stainless steel 
and pre-coated steel on the same façade. 
The panels can be mounted vertically,  
horizontally, or diagonally. They are invisibly 
secured to each other. The length of each 
module is 2.5 m minimum and 15 m 
maximum. ◗

Alliance
◗ Alliance is een gamma dat is ontwikkeld 
door ArcelorMittal Construction Arval.  
Het omvat sandwichpanelen voor gevels 
en maakt gebruik van diverse 
ribbelprofielplaten. 

Op die manier worden allerlei 
afwerkingen mogelijk en kunnen roestvast 
staal en voorgelakt staal gecombineerd 
worden op dezelfde gevel. De panelen 
kunnen verticaal, horizontaal of diagonaal 
geplaatst worden en worden onzichtbaar 
aan elkaar vastgemaakt. De lengte van 
elke module bedraagt minimaal 2,5 m  
en maximaal 15 m. ◗

◗ Voorbeelden van 
sandwichpanelen van  
het Alliance-gamma
◗ Examples of sandwich 
panels from the Alliance 
range.

ArcelorMittal 
Construction 
Arval



Gevels van dikke platen
Thick sheet façades

Gevels / Façade
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◗ Twee gebouwen uit 
verschillende tijdperken 
zijn samengebracht 
onder hetzelfde raster 
van duplex roestvast 
staal, wat een sterke 
identiteit geeft aan dit 
gebouw van het 
ministerie van Cultuur en 
Communicatie, Frankrijk.
◗ The two buildings from 
different times are joined 
together under the same 
duplex stainless steel 
lattice which gives a 
strong identity to this 
building of the Ministry 
for Culture and 
Communication, France.
Francis Soler  
& Frédéric Druot 
architects.

ArcelorMittal 
Industeel

◗ The use of thick stainless steel sheet  
cut in the mass is increasing in the area of 
façades. Hot rolled sheet is used with 
thicknesses of between 5 and 20 mm  
or more, in dimensions that range up to 
3.5 x 14 m. For these applications, 
ArcelorMittal Industeel markets stainless 
steel from the duplex family, type 1.4362 
(2304).

This stainless steel with low nickel 
content is less sensitive to price 
fluctuations for this alloy element while 
providing equivalent corrosion resistance 
to standard stainless steels. It is easy to 
weld and can be used mat or polished. 
Cuts can be made by laser or water jet 
depending on the thickness involved.

The reference example is the façade  
of the French Ministry for Culture and 
Communication in Paris, by Francis Soler 
and Frédéric Druot. The two buildings  
that have undergone complete renovation 
are dressed in a cut-out web, comprised 
of panels of polished stainless steel 
measuring 3.18 x 3.88 m and  
12 mm thick. ◗

◗ Het gebruik van uit dikke roestvast 
stalen platen versneden onderdelen voor 
gevels neemt toe. Er worden warmgewalste 
platen gebruikt met een dikte van 5 tot  
20 mm en meer, in afmetingen tot 3,5 x 14 m. 
Voor deze toepassingen levert 
ArcelorMittal Industeel een staaltype uit 
de duplex groep, 1.4362 (2304).

Dit roestvast staal met een laag nikkelgehalte 
is minder vatbaar voor de prijsschommelingen 
van nikkel. Toch biedt het dezelfde 
corrosiebestendigheid als de gebruikelijke 
soorten roestvast staal. Het kan gemakkelijk 
gelast worden en kan in gebeitste of geslepen 
toestand gebruikt worden. Afhankelijk van de 
dikte kunnen de onderdelen met behulp van 
laser- of waterstraal gesneden worden. 

Een mooi voorbeeld is de gevel van het 
Franse ministerie van Cultuur en 
Communicatie in Parijs, die ontworpen is 
door Francis Soler en Frédéric Druot.  
Beide gebouwen, die volledig gerenoveerd 
werden, zijn bekleed met een uitgesneden 
web van geslepen roestvast stalen panelen 
van 3,18 x 3,88 mm en met een dikte  
van 12 mm. ◗
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Gevelstructuren van glas en roestvast staal
Glass-stainless steel façade structures

Gevels / Façade
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◗ Glass-stainless steel façades can now be 
achieved using a variety of techniques.  
In cooperation with ArcelorMittal, Atelier 
du verre offers a complete range of glass 
fixture systems.

Attached exterior glass is comprised of 
glass panels fixed to the structure using 
individual attachments. For glued exterior 
glass, the glass elements are glued to a 
frame in polished stainless steel 1.4301 
(304) or 1.4401 (316), with a special 
section to enable the automatic 
attachment of the inserted components. 
These components, also in stainless steel, 
are attached to the steel bearing frame 
and allow for free expansion of the 
supports. ◗

◗ Tegenwoordig is het mogelijk om gevels 
van glas en roestvast staal te ontwerpen 
met diverse technieken. In samenwerking 
met ArcelorMittal biedt Atelier du verre 
een volledig gamma bevestigingssystemen 
voor ramen.

Geschroefde beglazing bestaat uit 
glaspanelen die met individuele 
verbindingen aan de draagstructuren 
bevestigd worden. Bij structurele beglazing 
worden de glaselementen vastgelijmd  
aan een geraamte van geslepen roestvast 
staal van het type 1.4301 (304)  
of 1.4401 (316). Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van een speciaal profiel om  
de ingevoegde componenten automatisch 
te vast te zetten. Deze componenten, ook 
van roestvast staal, worden aan de stalen 
draagstructuur bevestigd en maken 
uitzetting van de steunen mogelijk. ◗

◗ Zonweringen uit 
roestvast staal en glas.
◗ Stainless steel and glass 
sunbreakers.
Chambre de commerce 
du Luxembourg
Claude Vasconi  
et Jean Petit, architects

◗ Het uit type 1.4301 (304) 
bestaande raamwerk van 
de glazen gevel van de 
Koninklijke Militaire School 
te Brussel is aan de 
draagstructuur bevestigd 
door middel van “sterren”.
◗ The 1.4301 (304) 
stainless steel framework 
of the glass façade of the 
Military Royal School of 
Brussels is fastened to 
the structure via “stars”.
Assar architects.

ArcelorMittal 
Stainless Europe, 
ArcelorMittal 
Stainless Service



Dakbedekking in vertind roestvast staal
Roofing in tinned stainless steel

Dakbedekking / Roofing

◗ Dakbedekking met 
staande naad voegen van 
een kinderdagverblijf in 
Tübingen, Duitsland. 
◗ Standing seam roofing 
of a nursery in Tübingen, 
Germany.
Huthmacher architect.

ArcelorMittal 
Stainless Europe, 
ArcelorMittal 
Stainless Service, 
ArcelorMittal 
Construction 
Arval

◗ The Uginox AME®/FTE® range comprises 
tin-coated stainless steels that weather 
over time. This weathering imparts a 
changing character and a matt finish that is 
highly valued for roofing. The tin coating is 
totally environmentally inert.

Uginox AME is produced using 1.4404 
(316L) austenitic steel, while Uginox FTE 
is produced using K39M (1.4510) ferritic 
stainless steel from ArcelorMittal Stainless 
Europe range.

They are available for standing seam 
installation but can also be used in the form 
of profiles. ArcelorMittal Construction 
Arval offers a profile specifically designed 
for this type of application, Hacierco inox 
39T, which can be used for single  
or double skins. It has a maximum span  
of 1.15 m; lengths vary from 1.8 m to  
5.5 m. The profile can be factory-curved. ◗

◗ Het gamma Uginox AME®/FTE® bestaat  
uit roestvast staal met een laag tin, dat in de 
loop van de tijd verweert. Die verwering 
zorgt voor een levendige uitstraling en een 
matte afwerking, die bijzonder gewaardeerd 
wordt voor dakbedekking. De tinlaag is 
volledig milieuneutraal. 

Uginox AME wordt geproduceerd uit de 
austenitische soort 1.4404 (316L), en 
Uginox FTE uit de ferritische soort K39M 
(1.4510) uit het gamma van ArcelorMittal 
Stainless Europe.

De producten zijn beschikbaar voor montage 
met staande naad, maar kunnen ook onder 
de vorm van profielplaten gebruikt worden. 
ArcelorMittal Construction Arval biedt een 
profielplaat aan die speciaal ontworpen is voor 
dit type toepassing: Hacierco inox 39T.  
Deze profielplaat kan gebruikt worden in 
enkele of dubbele huid. Het product heeft  
een maximale spanwijdte van 1,15 m en de 
lengte varieert van 1,8 m tot 5,5 m.  
De profielplaat kan in de fabriek rondgezet 
worden. ◗
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Dakbedekking Ugitop en Ugipass
Ugitop and Ugipass roofing

Dakbedekking / Roofing
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◗ Ugitop is a range that is ideally suited  
to traditional roofing requirements.  
Easy to install due to its low weight  
(3 or 4 kg/m2), Ugitop guarantees good 
corrosion resistance, high mechanical 
strength, low expansion and true 
compatibility with other roofing materials. 

In the same spirit, Ugipass is produced 
from 1.4301 (304) austenitic stainless 
steel; Ugitop is also available in 1.4404 
(316L). Ugipass features a matt surface 
finish that is stable over time. Easy  
to bend, it is employed for standing seam 
or cleated seam roofing. 

They are supplied in coil, slit coil and 
sheet in thicknesses of 0.4 and 0.5 mm  
for Ugitop of 0.5 and 0.6 mm for Ugipass 
with a maximum with of 1250 mm.

Both of these economical products are 
amongst the most competitive in this 
market, the former being better suited  
to a corrosive environment. ◗

◗ Ugitop is een afwerking die perfect aangepast 
is aan de traditionele vereisten voor 
dakbedekkingen. Het is gemakkelijk te installeren 
dankzij het lage gewicht (3 of 4 kg/m2). Ugitop 
heeft een goede corrosiebestendigheid, 
een hoge mechanische sterkte, een 
geringe uitzetting en kan daadwerkelijk 
met andere dakbedekkingsmaterialen 
gecombineerd worden. Het product  
is beschikbaar in de austenitische soorten 
1.4301 (304) en 1.4404 (316L).

Ugipass is een vergelijkbaar product en  
is beschikbaar in 1.4301 (304). Het heeft 
een matte oppervlakteafwerking die 
onveranderlijk blijft in de tijd. Het materiaal 
kan vlot rondgezet worden en wordt 
gebruikt voor dakbedekking met staande 
naden of met roeven.

De producten worden geleverd op rollen 
of op strips, of als platen met een dikte 
van 0,4 en 0,5 mm voor Ugitop en 0,5 en 
0,6 mm voor Ugipass. De maximumbreedte 
bedraagt 1250 mm.

Beide producten zijn economisch 
bijzonder voordelig, waarbij Ugitop meer 
geschikt is voor een corrosieve omgeving. ◗

◗ Dak in Ugitop van  
de Moser-school  
in Genève, Zwitserland. 
Multidisciplinair 
samenwerkingsverband 
voor architectuur  
en stedenbouwkunde.
◗ Ugitop roof in Moser 
School, Geneva, 
Switzerland. 
Co-operative workshop 
of architecture and town 
planning.

◗ Dakbaan in Ugitop.
◗ Ugitop sheet part.

ArcelorMittal 
Stainless Europe, 
ArcelorMittal 
Stainless Service, 
ArcelorMittal 
Stainless Service



Overzetdaken
Overlay roofs

Dakbedekking / Roofing
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◗ Zonwerende bedekking 
van een vleugel van de 
hal 2F van de luchthaven 
van Roissy, Paris. 
◗ Sunbreaker cover of a 
peninsula of the 2F hall 
of the Roissy airport, 
France.
P. Andreu/ADP architects.

◗ Voorbeeld  
van Mascaret.
◗ Mascaret sample.

ArcelorMittal 
Stainless Europe, 
ArcelorMittal 
Stainless Service, 
ArcelorMittal 
Construction 
Arval

◗ A component placed over a roof,  
the overlay roof protects from the sun  
and adds a particular aesthetic dimension. 
For example, Mascaret, a perforated, 
trapezoidal wave product is manufactured 
in stainless steel, usually engraved,  
in grade 1.4404 (316L) and with  
a thickness of 1.2 mm. It can be matt, 
brushed or gloss. The standard modules 
measure 2950 x 910 mm, and have  
a 68 mm wave height. 

This type of facing can also be easily 
shop-assembled on frames and delivered 
on site ready for immediate installation. ◗

◗ Een overzetdak is een bouwdeel dat over 
een dak geplaatst wordt. Het biedt 
bescherming tegen de zon en verleent  
een bijzondere esthetische dimensie  
aan het gebouw. Mascaret is bijvoorbeeld 
een geperforeerd product met een 
trapeziumvormige golf, dat gemaakt 
wordt uit roestvast staal. Het is meestal 
getextureerd en is verkrijgbaar in het type 
1.4404 (316L) met een dikte van 1,2 mm. 
Mogelijke afwerkingen zijn mat, geborsteld 
of glanzend. De standaardmodules meten 
2950 x 910 mm en de golfhoogte 
bedraagt 68 mm.

Dit type bekleding kan ook gemakkelijk in 
de fabriek bevestigd worden op een 
raamwerk en klaar om te plaatsen op  
de bouwwerf afgeleverd worden.◗
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Daken op maat
Custom roofs

Dakbedekking / Roofing
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◗ Any exceptional project deserves  
an exceptional finish: for a specific project 
the standard offering is sometimes  
not suitable and very specific requirements 
must be met. The roofing and cladding 
products presented below can be adapted 
on request to any customised order.

Two iconic projects
The Atomium in Brussels
A unique project in terms of its shape and 
use, the cornerstone of the 1958 World 
Fair in Brussels, the component spheres  
of the Atomium underwent complete 
refurbishment. They were completely 
covered in polished stainless steel grade 
1.4404 (316L).

Court House in Antwerp
The sail-shaped roof is the outstanding 
architectural feature of this project.  
Each of the 32 modules is formed from four 
prefabricated sections bolted together on 
site. The final covering of the timber shell is 
made using strips of stainless steel grade 
1.4404 (316L), welded to each other. ◗

◗ Uitzonderlijke projecten verdienen een 
uitzonderlijke afwerking: soms is het 
standaardaanbod niet geschikt voor een 
specifiek project en moet er aan zeer 
specifieke vereisten voldaan worden.  
De dakbedekkings- en bekledingsproducten 
die op de volgende pagina’s voorgesteld 
worden, kunnen op vraag van de klant 
aangepast worden voor bestellingen op maat.

Twee toonaangevende projecten
Het Atomium in Brussel 
Het Atomium, de hoeksteen van de 
Wereldtentoonstelling in Brussel in 1958, is 
zowel qua vorm als gebruik een uniek project. 
De bollen zijn compleet gerenoveerd en bedekt 
met glanzend 1.4404 (316L) roestvast staal.

Het gerechtsgebouw in Antwerpen
Het zeilvormige dak is het opvallende architecturale 
kenmerk van dit project. Elk van de 32 modules 
is gevormd uit vier voorgefabriceerde secties die 
ter plaatse met bouten aan elkaar vastgezet werden. 
De uiteindelijke bedekking van het houten 
geraamte is gemaakt van stroken 1.4404 (316L) 
roestvast staal die aan elkaar gelast werden. ◗

◗ Atomium in Brussel, 
België.
◗ Atomium in Brussels, 
Belgium.
A. Waterkeyn, structural 
engineer,  
A. & J. Polak, architects,
Renovation: Conix 
architecten.

◗ Het gerechtsgebouw 
van Antwerpen in België. 
◗ Law courts of Antwerp 
in Belgium.
Richard Rogers 
Partnership, VK Studio, 
VK Engineering,  
Ove Arup & Partners.

ArcelorMittal 
Stainless Europe, 
ArcelorMittal 
Stainless Service



Toebehoren
Accessories

Dakbedekking / Roofing
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◗ Dak en regengoot zijn 
gemaakt van het zelfde 
type en afwerking 
roestvast staal.
◗ Roof and gutter are  
in the same stainless 
steel range.

◗ Een onderdeel van  
de regengoot wordt  
ter plaatse geplooid.
◗ Folding of a gutter 
element on site.

ArcelorMittal 
Stainless Europe, 
ArcelorMittal 
Stainless Service

◗ Stainless steel, notably the Uginox  
and Ugitop ranges, can be used  
to manufacture channels and guttering  
in welded sections or in a continuous 
single piece up to 20 m in length, with a 
width of up to 1250 mm. In thicknesses 
of 0.4 or 0.5 mm, they are easy to work. 

Depending on the component length,  
it can be shop-folded, or on site using 
special tools. The reduced number  
of solders, heels or expansion joints, 
ensures easy installation and low 
fabrication costs. Ideal for stormwater 
collection, stainless steel is also  
100% recyclable. ◗

◗ Roestvast staal, en dan vooral dat van de 
gamma’s Uginox en Ugitop, kan gebruikt 
worden om dakgoten en regengoten  
te maken in gelaste onderdelen of in één 
doorlopend stuk. En dit tot een lengte van 
20 m en met een breedte van maximum 
1250 mm. Omdat de onderdelen 0,4 of 
0,5 mm dik zijn, stelt de verwerkbaarheid 
nauwelijks problemen.

Afhankelijk van de lengte van het 
onderdeel kan het ofwel in de fabriek 
geplooid worden, of ter plaatse met 
behulp van speciaal gereedschap.  
Door het beperkte aantal soldeerpunten, 
sluitstukken of uitzetvoegen is  
de plaatsing gemakkelijk en zijn  
de productiekosten laag. Roestvast staal is 
niet alleen ideaal om overtollig regenwater 
te verzamelen, het is ook volledig 
recycleerbaar. ◗
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Zonnepanelen
Solar panels

Dakbedekking / Roofing
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◗ Stainless steel is a material of choice in 
the production of thermal (heat-
producing) and photovoltaic (electricity-
generating) solar panels as well as radiant 
panels (to release the heat indoors). It is 
employed both for the panel frames and 
for the collectors, as well as the flexible 
connectors and the exchanger. 

The flat exchanger, for example, as 
supplied by the Swiss company Énergie 
solaire, comprises two thin sheets of 
stainless steel, stamped and welded.  
This exchanger features uniformly 
distributed flow and a high thermal 
transfer coefficient.

This technology enables the production 
of panels that are suited to all types of 
roof – sloping, arched, etc. – and to 
façades. They provide comfort while 
ensuring environmental responsibility and 
enabling savings on operating costs. ◗

◗ Roestvast staal is niet alleen een ideaal 
materiaal voor de productie van 
thermische (hitteproducerende) en 
fotovoltaïsche (elektriciteit genererende) 
zonnepanelen, het is ook uitermate 
geschikt voor warmtepanelen  
(om de warmte binnen af te geven).  
Het wordt zowel voor de paneelkaders  
als voor de collectoren, de flexibele 
verbindingsstukken  
en de warmtewisselaar gebruikt.

De platte warmtewisselaar van de 
Zwitserse onderneming Énergie Solaire 
bestaat bijvoorbeeld uit twee dunne 
roestvast stalen platen, die diepgedrukt en 
gelast zijn. Deze warmtewisselaar zorgt 
voor een uniform verdeelde stroom en een 
hoge warmteoverdrachtscoëfficiënt.

Dankzij deze technologie kunnen panelen 
vervaardigd worden die geschikt zijn voor 
alle soorten daken (hellend, gewelfd enz.) 
en voor gevels. De panelen zorgen voor 
comfort, zijn milieuvriendelijk en maken 
grote besparingen mogelijk op het vlak  
van bedrijfskosten. ◗

◗ Zonnepanelen op het 
dak van het zwembad 
Guillamo Sierre, 
Zwitserland.
◗ Solar panels on the roof 
of the swimming pool 
Guillamo Sierre, 
Switzerland.

◗ Warmtepanelen op het 
dak van een cafetaria.
◗ Radiant panels on a 
cafeteria ceiling.

ArcelorMittal 
Stainless Europe, 
ArcelorMittal 
Stainless Service



Buizen en relingen
Tubes and guardrails

Uitrusting/ Fittings
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◗ Roestvast stalen 
leuningen op de klippen 
van Étretat, Frankrijk.
◗ Stainless steel tubes 
guardrail on cliffs  
of Étretat, France.

◗ Leuning in een 
zwembad.
◗ Handrail in a swimming 
pool.

◗ Schema van de 
“balustradebuis” door 
Stainless Tubes France.
◗ Drawing of the 
‘balustrade’ tube 
proposed by Stainless 
Tubes Europe.

ArcelorMittal 
Stainless Tubes 
Europe,
ArcelorMittal 
Stainless Tubes 
France

◗ For the production of guardrails and 
handrails, ArcelorMittal Stainless Tubes 
France offers its customers both “deep-
groove” tubes and flatter sections.  
The “deep-groove” tubes incorporate  
a groove on the bottom of the tube 
circumference, enabling direct mounting  
of the chosen infill (glass, sheet, grille…). 
The maximum length is 6 m and the 
diameter range is from 50 to 70 mm. 
They can be supplied as-rolled, brushed, 
satin-polished, bright or mirror-polished 
on request.

Hitherto produced in austenitic grades, 
principally 1.4301 (304) and 1.4404 
(316L), this type of application is now 
available in ferritic stainless steel: 
ArcelorMittal Stainless Europe offers  
its K41 (1.4509) grade for interior and 
exterior applications in moderately 
polluted atmospheres. ◗

◗ Voor de productie van relingen  
en leuningen biedt ArcelorMittal Stainless 
Tubes France zijn klanten zowel buizen met 
diepe groef als vlakkere uitvoeringen.  
In de buizen met diepe groef zit een 
binnengroef aan de onderkant van de buis, 
waardoor die rechtstreeks op de gekozen 
opvulling (glas, plaat, rooster enz.) 
geplaatst kan worden. De maximale lengte 
is 6 m en de diameter varieert tussen  
50 en 70 mm. De buizen kunnen geleverd 
worden met een gewalst, geborsteld, 
satijnglanzend, glanzend of hoogglanzend 
oppervlak.

Dit type toepassing werd tot voor kort 
enkel in austenitisch roestvast staal 
vervaardigd voornamelijk 1.4301 (304) 
en 1.4404 (316L) maar is nu ook 
verkrijgbaar in ferritisch roestvast staal. 
ArcelorMittal Stainless Europe biedt het 
type K41 (1.4509) aan voor binnen- en 
buitentoepassingen in een matig vervuilde 
omgeving. ◗
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Geperforeerde platen
Perforated sheets

Uitrusting / Fittings
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◗ Expanded metal and perforated sheet 
are employed for the production  
of fencing, guardrails, sunbreakers and 
façade or wall trims. 

The former is produced without yield loss 
by slitting and stretching the sheet. Thus 
expanded, the metal retains its qualities  
of rigidity and tensile strength and exhibits 
a certain transparency to light, to sound 
and to fluids. It can be flattened by rolling 
and be returned to the thickness of the 
original sheet. Perforated sheet is produced 
by cold punching using a mechanical press. 
It too offers transparency and lightness, 
rigidity and strength. 

Once the sheet is expanded and therefore 
slit, stainless steel is revealed to provide 
superior quality and performance: its thin 
protective layer reforms of its own accord 
in contact with air, eliminating all risk  
of corrosion. Stainless steel grades are 
selected on the basis of the degree of 
corrosiveness of the environment to which 
they are subjected, in particular for external 
applications. ◗

◗ Zowel strekgaas als geperforeerde platen 
worden gebruikt voor de vervaardiging van 
omheiningen, borstweringen, zonweringen 
en gevel- of muurbekledingen. 

Strekgaas wordt vervaardigd zonder verlies 
aan materiaal, vermits in de plaat eerst sneetjes 
gemaakt worden die vervolgens uitgerekt 
worden. Het metaal behoudt zijn hardheid en 
treksterkte en laat tot op zekere hoogte licht, 
geluid en vloeistoffen door. Het kan vlak gemaakt 
worden door te walsen zodat het de originele 
plaatdikte terug verkrijgt. Geperforeerde 
platen worden vervaardigd door koud te 
ponsen met behulp van een mechanische 
pers. Ook dat zorgt voor transparantie, 
alsook lichtheid, stijfheid en sterkte.

Zodra de plaat uitgerekt en dus versneden 
is, toont roestvast staal zich van zijn beste 
zijde met een superieure kwaliteit:  
de dunne beschermlaag vormt zich spontaan 
opnieuw bij contact met de lucht, wat alle 
risico’s van corrosie tenietdoet. Het meest 
geschikte staaltype wordt geselecteerd op 
basis van de agressiviteit van de atmosfeer 
waaraan de platen blootgesteld worden.  
Dit geldt vooral voor gebruik buiten. ◗

◗ Bovenkant van een 
gevel beschermd met 
geperforeerde platen. 
AOT Noisy-le-Grand, 
Frankrijk.
◗ Top of the façade 
protected with 
perforated sheets.
AOT Noisy-le-Grand, 
France.

◗ Voorbeeld  
van strekgaas.
◗ Sample of expanded 
metal.

ArcelorMittal 
Stainless Europe, 
ArcelorMittal 
Stainless Service



Deuren en vensters
Doors and windows

Uitrusting / Fittings
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◗ Gevelstructuur en 
branddeur van roestvast 
staal.
◗ Stainless steel façade 
structure and stainless 
steel fire door.

◗ Roestvast stalen raam.
◗ Stainless steel window 
frame.

ArcelorMittal 
Stainless Europe, 
ArcelorMittal 
Stainless Service

◗ The durability of steel in general and  
of stainless steel in particular makes it  
a material that is ideally suited to the 
manufacture of doors – solid and glazed –, 
windows and glazing units, including very 
tall or wide ones. Its excellent mechanical 
strength and its good fire resistance afford 
it an obvious advantage in particularly 
demanding applications such as security 
doors, anti-intrusion systems and fire 
doors. 

In addition to its technical merits,  
it is a material that is greatly esteemed  
for its visual appeal: combining slimness 
and strength, the stainless steel door  
is capable of adapting its geometry  
to the constraints imposed by a building  
as well as accommodating the desires  
of an architect. ◗

◗ Door de duurzaamheid van staal in het 
algemeen en van roestvast staal in het 
bijzonder vormt roestvast staal een ideaal 
materiaal voor de vervaardiging van 
deuren (massief of met glas), vensters en 
gevelopeningen (ook zeer hoge of brede).
De uitstekende mechanische sterkte van 
roestvast staal en de goede weerstand 
tegen brand vormen duidelijke voordelen 
in zeer veeleisende toepassingen als 
veiligheidsdeuren, anti-inbraaksystemen 
en branddeuren.

Het is een materiaal dat niet alleen 
vanwege zijn technische eigenschappen 
maar ook door zijn visuele 
aantrekkingskracht erg gewaardeerd 
wordt. Omdat het staal tegelijk dun  
en sterk is, kan de vorm van  
de roestvaststalen deur aangepast worden 
aan de wensen van de architect  
en de beperkingen die opgelegd worden 
door het gebouw. ◗
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Vloeren
Floors

Uitrusting / Fittings
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◗ In addition to its aesthetic side, stainless 
steel embossed sheet is an interesting 
solution for a floor covering. It is  
easy-to-clean, even to sterilise, anti-bacterial  
and anti-odour, corrosion resistant, anti-slip 
and solid. Embossed sheet is frequently 
used for footbridges and bridges, in public 
corridors and stairs, lifts, etc. It is available 
in the following grades: 1.4307 (304L), 
1.4404 (316L), 1.4618 (17-4Mn),  
and in thickness (tears not included) 
ranging from 3 to 8 mm for the first and 
the third grade, and from 4 to 8 mm for 
the second. The tears are between 1 and  
2 mm thick.

For floor coverings, stainless steel slabs 
are also available and have the same 
properties as embossed sheet in terms  
of resistance, hygiene and durability. ◗

◗ Naast een esthetische aantrekkingskracht 
biedt tranenplaat in roestvast staal ook 
nog andere voordelen als vloerbedekking. 
De plaat kan gemakkelijk schoongemaakt 
en zelfs gesteriliseerd worden,  
ze is bestand tegen bacteriën en geurtjes 
en ze is corrosiebestendig, antislip en 
stevig. Tranenplaat wordt vaak gebruikt 
voor voetgangers- en andere bruggen,  
in openbare gangen en traphallen, in liften 
enz. Ze is verkrijgbaar in de volgende 
soorten roestvast staal: 1.4307 (304L), 
1.4404 (316L) en 1.4618 (17-4Mn).  
De dikte (zonder rekening te houden met 
de tranen) varieert van 3 tot 8 mm voor 
de eerste en de derde soort en  
van 4 tot 8 mm voor de tweede.  
De tranen zijn 1 tot 2 mm hoog.

Voor vloerbedekkingen zijn ook tegels  
in roestvast staal verkrijgbaar. Ze hebben 
dezelfde eigenschappen als tranenplaat qua 
weerstand, hygiëne en duurzaamheid. ◗

◗ Tegels gemaakt van 
roestvast stalen 
cassettes uit het gamma 
Ugitex. Hôpital de la Cité 
Internationale 
Universitaire in Parijs/.
◗ Flagstones made from 
stainless steel cassettes 
of the Ugitex range. 
Hospital of the Cité
internationale 
universitaire in Paris.
Adrien Fainsilber 
architect.

◗ Traptreden bedekt  
met roestvaststalen 
tranenplaat.
◗ Staircase which steps 
are covered with  
a stainless steel 
embossed sheet.

ArcelorMittal 
Stainless Europe, 
ArcelorMittal 
Stainless Service



Schoorsteenkanalen
Flue pipes

Uitrusting / Fittings
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◗ Roestvast stalen 
schoorstenen op een 
gevel van een Mercedes-
concessie in Rome, Italië.
◗ Stainless steel 
chimneys in a façade, 
Mercedes car dealer in 
Rome, Italy.
Tecn-Arch architects.

◗ Onderdelen van 
schoorsteenkanalen.
◗ Elements of flue.

ArcelorMittal 
Stainless Europe, 
ArcelorMittal 
Stainless Service

◗ Stainless steel is used for the manufacture 
of new flue pipes and to line existing flues. 
It offers the advantage of exceptional 
lightness (a stainless steel flue weighs one 
tenth of a conventional flue) and great 
flexibility in adapting to all hearth 
configurations, fuels and types of buildings: 
private houses, collective housing, industrial 
buildings and offices. The flues are available 
with single or double walls, with integral 
insulation. Extensive ranges of accessories 
and fixings are also available.

By virtue of their low expansion 
coefficient and their good thermal 
conductivity, ferritic stainless steels provide 
a high-performance solution because  
they eliminate the problems associated  
with corrosive condensation. ◗

◗ Roestvast staal wordt gebruikt voor  
de vervaardiging van nieuwe 
schoorsteenkanalen en om bestaande 
kanalen aan de binnenzijde te bekleden. 
Het materiaal is niet alleen uitzonderlijk 
licht (een rookgasleiding van roestvast 
staal weegt één tiende van een 
conventioneel kanaal), maar ook een grote 
flexibiliteit wat betreft de aanpassing aan 
haardsystemen, brandstoffen en soorten 
gebouwen (woningen, flatgebouwen, 
industriële gebouwen en kantoren).  
De schoorsteenkanalen zijn beschikbaar 
met enkele of met dubbele wand  
en bieden integrale isolatie. Er is ook een 
uitgebreid gamma aan toebehoren  
en montagestukken beschikbaar.

Ferritisch roestvast staal is uiterst 
geschikt dankzij de lage 
uitzettingscoëfficiënt en de goede 
warmtegeleiding. Bovendien voorkomt  
het problemen veroorzaakt door corrosie 
te wijten aan agressieve condensaten. ◗
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Sanitairbuizen
Domestic water pipes

Uitrusting / Fittings
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◗ ArcelorMittal tubes divisions produce and 
market a vast range of round stainless steel 
tubes for heating or domestic water 
distribution systems. These products  
are available in austenitic and ferritic 
stainless steel, principally in grades 1.4404 
(316L), 1.4301 (304) and K44 (444) 
from ArcelorMittal Stainless Europe range. 

Impact- and corrosion-resistant, stainless 
steel guarantees the long-term reliability  
of these systems. Totally inert and already 
used in food contact applications,  
this material is suitable for the distribution 
of hot and cold drinking water.

The distribution network is usually 
assembled by compression. This operation  
is performed without application of heat, 
with no welding or brazing equipment.  
The range of tubes, available in diameters 
from 15 to 108 mm, is complemented  
by a wide selection of fittings, tees,  
swan necks, 45° or 90° elbows, enabling 
adaptation of the network to any building 
layout. ◗

◗ De roestvast stalen buizen-divisies van 
ArcelorMittal produceren en verkopen een 
breed gamma aan roestvast stalen buizen 
voor verwarmings- of waterleidingssystemen. 
Deze producten zijn verkrijgbaar in austenitisch 
en ferritisch roestvast staal, en dit voornamelijk 
in de types 1.4404 (316L), 1.4301 (304) en 
K44 (444) uit het gamma van ArcelorMittal 
Stainless Europe.

Aangezien roestvast staal bestand is tegen 
schokken en corrosie, kan het de betrouwbaarheid 
van deze systemen op lange termijn 
garanderen. Het is volledig neutraal en wordt 
al gebruikt voor toepassingen waarbij het in 
contact komt met voeding. Daarom is dit 
materiaal geschikt voor het transport van 
warm en koud drinkwater.

Het buizennetwerk wordt gewoonlijk door 
middel van “pressfittings” in elkaar gezet. 
Dat gebeurt “koud”, zonder lassen of solderen. 
Bij het gamma buizen, dat beschikbaar is in 
een diameter van 15 tot 108 mm, hoort 
een groot aanbod aan montagestukken, 
T-stukken, zwanenhalzen en ellebogen van 
45° of 90°. Zo kan het netwerk aan elk 
gebouw aangepast worden. ◗

◗ Ronde roestvast stalen 
sanitairbuizen.
◗ Round stainless steel 
tubes.

ArcelorMittal 
Stainless Europe, 
ArcelorMittal 
Stainless Service, 
ArcelorMittal 
Stainless Tubes 
Europe,
ArcelorMittal 
Stainless Tubes 
France



Trappen en liften
Escalators and lifts

Uitrusting / Fittings
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◗ Lift bekleed met 
roestvast staal.
◗ Lift cladded with 
stainless steel.

◗ Roltrappen in roestvast 
staal.
◗ Stainless steel 
escalators.

ArcelorMittal 
Stainless Europe,
ArcelorMittal 
Stainless Service

◗ By their nature, lifts and escalators  
are subjected to mechanical stresses  
and to constant tribulations. Installed  
in high-traffic areas, they are constantly 
exposed to intentional or unintentional 
damage by those using them. Here too, 
the durability of stainless steel is  
a guarantee of longevity for these 
installations and its ease of cleaning 
simplifies maintenance operations.

Used as a cladding for lift cabins, 
stainless steel readily complements  
every type of design due to the numerous 
finishes that can be applied. ◗

◗ Liften en trappen worden continu  
aan een zware mechanische belasting 
onderworpen. Omdat ze geïnstalleerd 
worden op plaatsen waar veel mensen 
passeren, worden ze voortdurend 
blootgesteld aan opzettelijke  
of onopzettelijke beschadiging door de 
gebruikers. Ook hier is de duurzaamheid 
van roestvast staal een garantie voor een 
lange levensduur van deze voorzieningen. 
En omdat het staal zo gemakkelijk te 
reinigen is, blijft het onderhoud eenvoudig. 

Roestvast staal wordt gebruikt als 
bekleding voor liftcabines en vormt dankzij 
de talrijke mogelijke afwerkingen een 
perfecte aanvulling op elk type design. ◗
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Duplex roestvast staal in draagstructuren
Duplex stainless steel in structure

Bruggen / Bridges and footbridges
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◗ The structure of this family of stainless 
steel combines the structures of ferritic and 
austenitic stainless steels. Its yield stress 
 is high thanks to the ferrite, its hardening  
is rapid by strain hardening the austenitic 
phase. Two times stronger than “traditional” 
steel, duplex stainless steel is used in lesser 
quantities for the same result. It can be 
used to design lighter structures that 
minimises transport and site installation 
costs. Although formed and welded 
differently, it is no more difficult  
to use than austenitic stainless steel.

Reliable and corrosion resistant,  
duplex requires little maintenance. It is 
economically competitive thanks to its low 
nickel content. ◗

◗ Deze groep roestvaste staalsoorten 
bevat een gemengde  
ferritisch-austenitische structuur.  
De vloeigrens van deze types roestvast 
staal ligt hoog dankzij het ferrietgehalte, 
en het verstevigt dankzij de austenitische 
fase. Omdat het dubbel zo sterk is als 
“traditioneel” staal, kan duplex roestvast 
staal in kleinere hoeveelheden gebruikt 
worden voor hetzelfde resultaat.  
Het is geschikt voor het ontwerpen van 
lichtere draagstructuren, wat de 
transportkosten en de kosten van de 
installatie ter plaatse drukt. Hoewel het  
op een andere manier vervormd en gelast 
wordt, is het niet moeilijker om toe  
te passen dan austenitisch roestvast staal. 

Duplex is betrouwbaar  
en corrosiebestendig en vergt weinig 
onderhoud. De prijs is aantrekkelijk dankzij 
het lage nikkelgehalte. ◗

◗ Het brugdek van de 
voetgangersbrug Pedro 
Arrupe in Bilbao, Spanje, is 
gemaakt uit platen van 
duplex roestvast staal. 
◗ The apron of the footbridge 
Pedro Arrupe in Bilbao,  
Spain, is made of duplex 
stainless steel sheet. Lorenzo 
Fernández Ordoñez architect.

◗ Voetgangersbrug in 
hoogwaardig duplex 
roestvast staal 1.4462 
(2205). Stockholm, Zweden. 
◗ Footbridge in 1.4462 
(2205) high-strength 
duplex stainless steel.
Stockholm, Sweden.
M. Stal, E. Anderson,  
J. Mijanovic architects.

ArcelorMittal 
Stainless Europe, 
ArcelorMittal 
Stainless Service, 
ArcelorMittal 
Industeel
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Toebehoren en montagestukken  
voor bruggen
Bridge accessories and fittings 

Bruggen / Bridges and footbridges
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◗ Leuningen uit roestvast 
staal op een 
voetgangersbrug.
◗ Stainless steel guardrails 
on a footbridge.

◗ Reling van de 
Zuccharelli-brug, 
Frankrijk.
◗ Guardrail of the 
Zucharelli bridge, France.

ArcelorMittal 
Stainless Europe, 
ArcelorMittal 
Stainless Service, 
ArcelorMittal 
Stainless Tubes 
Europe,
ArcelorMittal 
Stainless Tubes 
France

◗ Safety systems are compulsory on bridges 
and footbridges and their installation 
complies with precise dimensional  
and quality standards. For this type 
application, stainless steel offers the 
advantage of excellent mechanical strength 
as well as corrosion resistance, without 
losing any of its elegance. It adapts readily 
to innovative designs without impairment 
of its technical qualities. Furthermore,  
it combines with other materials, such as 
wood, glass or concrete. ◗

◗ Veiligheidsvoorzieningen zijn verplicht  
op bruggen en voetgangersbruggen.  
De installatie ervan moet voldoen aan 
gedetailleerde normen qua afmetingen  
en kwaliteit. Voor dit type toepassing 
biedt roestvast staal het voordeel van  
een uitstekende mechanische sterkte en 
corrosiebestendigheid, zonder dat er aan 
elegantie ingeboet wordt. Het kan 
gemakkelijk aangepast worden aan 
innovatieve ontwerpen, zonder dat dit  
ten koste gaat van de technische kwaliteit. 
Bovendien kan roestvast staal 
gecombineerd worden met andere 
materialen, zoals hout, glas of beton. ◗

Roestvast staal / Stainless steel48



Speeltuinen
Children’s play facilities

Stadsinrichting / Urban facilities
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◗ The design and construction of children’s 
open-air play facilities must include  
a range of parameters to ensure safety 
and comfort. Used in the structure  
and/or for safety parts (e.g. guardrails), 
stainless steel is the ideal material to fulfil 
these criteria; it is usually employed  
in conjunction with other materials such  
as wood or plastic. Stainless steel is smooth 
to the touch, robust, and can withstand 
repeated assault without deterioration. 
Easily formable, it lends itself to all types  
of design. ◗

◗ Bij het ontwerp en de constructie van 
speeltuigen voor kinderen in de openlucht 
moet rekening gehouden worden met een 
aantal parameters om de veiligheid en het 
comfort te verzekeren. Roestvast staal  
is het ideale materiaal om aan deze criteria 
te voldoen. Het wordt dan ook gebruikt  
in de structuur en/of voor de 
veiligheidsonderdelen. Gewoonlijk wordt 
het in combinatie met andere materialen 
gebruikt, zoals hout of kunststof. 
Roestvast staal voelt glad aan, is robuust 
en kan zwaar belast worden zonder schade 
op te lopen. En aangezien het zo 
gemakkelijk vorm kan gegeven worden,  
is het geschikt voor allerlei soorten 
ontwerpen. ◗

◗ Roestvast staal als 
borstwering, 
draagstructuur  
en speeltuig.
◗ Stainless steel as 
guardrails, structure  
and play facility.

ArcelorMittal 
Stainless Europe, 
ArcelorMittal 
Stainless Service, 
ArcelorMittal 
Stainless Tubes 
Europe,
ArcelorMittal 
Stainless Tubes 
France



Straatmeubilair
Urban furniture

Stadsinrichting / Urban facilities

◗ Zitbank verkocht door 
het bedrijf Sarragala,  
met een onderstel  
van roestvast staal.
◗ Bench sold by the 
Sarragala company which 
base is of stainless steel.

ArcelorMittal 
Stainless Europe, 
ArcelorMittal 
Stainless Service, 
ArcelorMittal 
Stainless Tubes 
Europe, 
ArcelorMittal 
Stainless Tubes 
France

◗ Street furniture is subject to a wide range 
of stress: weather (temperature, elements, 
ultraviolet rays, marine environment...), 
aggressive atmospheres (pollution, cleaning 
products), and physical stress (wear, 
accidental impact or vandalism, fire).

The materials used must not only be able  
to meet requirements (corrosion resistance, 
mechanical strength, durability and easy 
maintenance), but must also have all the 
properties required for fabrication  
(easy to form, stamping, moulding, welding, 
easy to repair...). Stainless steel meets  
all these requirements. 

The ambient environment largely 
determines the grade to be used. In a rural 
or normal urban setting, austenitics 
stainless steel of the grades 1.4307 (304L) 
or 1.4618 (17-4Mn) can be used.

In an industrial, maritime or severe urban 
setting, austenitic chromium nickel 
molybdenum stainless steel of the grade 
1.4404 (316L) or a duplex of the grade 
1.4462 (2205) should be used. The choice  
of stainless steel also depends on the 
desired surface finish. ◗

◗ Straatmeubilair staat bloot aan allerlei 
invloeden: het weer (temperatuursverschillen, 
regen, ijs, ultraviolette straling, zeelucht enz.), 
een agressieve atmosfeer (vervuiling, 
onderhoudsproducten) en fysieke belasting 
(slijtage, schokken of vandalisme, brand). 

De materialen die ervoor gebruikt worden, 
moeten dus niet alleen voldoen aan de 
vereisten (corrosiebestendigheid, 
mechanische sterkte, duurzaamheid en 
onderhoudsgemak) die daarmee gepaard 
gaan, maar moeten ook voldoende vlot 
verwerkbaar zijn: gemakkelijk te vervormen 
en te persen, te smeden of te lassen en ook 
geschikt om te herstellen. Roestvast staal 
voldoet aan al die vereisten. 

De keuze van het te gebruiken roestvast 
staaltype hangt in grote mate af van de 
omgeving waarvoor het bestemd is.  
Op het platteland en in een normale stedelijke 
omgeving kan austenitisch roestvast staal 
1.4307 (304L) of 1.4618 (17-4 Mn) 
gebruikt worden.

In een industriële en stedelijke omgeving 
met een zware vervuiling en aan de zee moet 
austenitisch roestvast staal (met chroom, 
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Straatmeubilair
Urban furniture

Stadsinrichting / Urban facilities
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◗ Urinoir op een rustplaats 
langs de autosnelweg A16, 
Frankrijk. 
◗ Urinal in a rest area on 
the A16 motorway, France. 
Manuelle Gautrand architect.

◗ Bushalte
◗ A bus stop.

◗ Verlichtingspaal en 
vuilnisbakken uit roestvast 
staal, gemaakt door het 
bedrijf Sarragala.
◗ Stainless steel luminary 
and dustbins made by 
the Sarragala company.

nikkel en molybdeen) 1.4404 (316L)  
of duplex roestvast staal 1.4462 (2205) 
gebruikt worden. De keuze van het type 
roestvast staal wordt mede bepaald door  
de gewenste oppervlakteafwerking. ◗



Zwembaden
Swimming pools

Hygiëne / Hygiene
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◗ Zwembad in Sint-
Pieters-Woluwe, België, 
met een kuip van 1.4404 
(316L).
◗ Swimming pool in 
Woluwe-Saint-Pierre, 
Belgium, which tank is of 
1.4404 (316L) stainless 
steel.

ArcelorMittal 
Stainless Europe, 
ArcelorMittal 
Stainless Service, 
ArcelorMittal 
Stainless Tubes 
Europe,
ArcelorMittal 
Stainless Tubes 
France

◗ Following Germany and Austria’s lead,  
an increasing number of swimming pools 
are being made in stainless steel.  
The stainless steel grade 1.4404 (316L)  
is perfectly suited to this relatively 
aggressive chlorine-rich environment.  
The shop-fabricated elements can be 
welded together on site. The durability  
of swimming pools made using  
this method is estimated between  
75 and 100 years.

For all the external accessories – gratings, 
railings – 1.4404 (316L) is also the most 
widely used grade. However, other grades 
such as 1.4462 (F51) duplex stainless steel 
can also be employed. ◗

◗ In navolging van Duitsland en Oostenrijk 
worden steeds meer zwembadbekuipingen 
gemaakt van roestvast staal. Roestvast 
staal 1.4404 (316L) is ideaal voor deze 
relatief agressieve chloorrijke omgeving. 
De elementen worden in de fabriek 
vervaardigd en kunnen ter plaatse aan 
elkaar gelast worden. De duurzaamheid 
van zwembaden die op deze manier 
vervaardigd worden, wordt geschat  
op 75 à 100 jaar.

Voor alle externe toebehoren (roosters, 
relingen) is 1.4404 (316L) het meest 
gebruikte type roestvast staal, maar 
andere soorten kunnen ook gebruikt 
worden, waaronder het duplex type 
1.4462 (2205). ◗
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Koude panelen 
Cold panels

Hygiëne / Hygiene
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◗ Panels are used for the walls, ceilings and 
partitions in agri-food stores, refrigerated 
and controlled-atmosphere stores.

Their thickness, which includes the 
highpressure injected polyurethane foam, 
varies between 40 and 200 mm.  
Bare or white coated stainless steel  
facings are particularly recommended  
for aggressive environments. An expert 
advice is recommanded for these specifics 
environments.

They have to be fixed to a bearing 
structure which must be entirely outside  
or entirely inside the premises. The junction 
between the panels is obtained by socket 
jointing the longitudinal edges, or by an 
injected seal and seal cover on site.  
These are the only two techniques  
that meet the requirements for food safety, 
for cleaning the walls and ensuring air, 
vapour and water tightness. ◗

◗ Dergelijke panelen worden gebruikt voor 
wanden, plafonds en tussenschotten  
in opslagruimten voor voedingsmiddelen, 
gekoelde opslagruimten en opslagruimten 
met een gecontroleerde atmosfeer.

De panelen zijn tussen de 40 en  
200 mm dik en hebben een kern van 
polyurethaanschuim dat onder hoge druk 
geïnjecteerd wordt. De onbehandelde  
of wit gelakte roestvast stalen bekleding 
wordt vooral aanbevolen voor agressieve 
omgevingen. Voor dergelijke specifieke 
omgevingen wordt aanbevolen  
om deskundig advies in te winnen.

De panelen moeten aan een draagstructuur 
vastgemaakt worden die zich ofwel volledig 
buiten ofwel volledig binnenin de ruimte 
moet bevinden. De verbinding tussen de 
panelen gebeurt door tand-en 
groefverbindingen tussen de longitudinale 
zijden of door een ter plaatse geïnjecteerde 
verbinding en afdichting. Dit zijn de enige 
twee technieken die voldoen aan de vereisten 
voor voedselveiligheid, voor reiniging van 
de wanden en voor een perfecte lucht-, 
water- en dampdichtheid. ◗

◗ Koelcel.
◗ Cold room.

◗ Schema’s van twee 
soorten verbindingen 
voor Arval-platen: tussen 
de twee roestvast stalen 
panelen wordt 
polyurethaanschuim 
geïnjecteerd.
◗ Drawings of two types 
of Arval panels’ fitment; 
between two stainless 
steel sheets is injected 
polyurethane foam.

ArcelorMittal 
Construction 
Arval



Keukens
Kitchens

Hygiëne / Hygiene
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◗ Grootkeuken met vals 
plafond en meubilair uit 
roestvast staal.
◗ Collective kitchen with 
stainless steel suspended 
ceiling and furniture.
Ch. Rousselot  
et A. Jouannais architects.

◗ Voorbeeld van een 
privékeuken met 
roestvast stalen afzuigkap 
en roestvast stalen tegels 
die de muur beschermen.
◗ Kitchen with stainless 
steel extractor and tiles.

ArcelorMittal 
Stainless Europe, 
ArcelorMittal 
Stainless Service, 
ArcelorMittal 
Stainless Tubes 
Europe,
ArcelorMittal 
Stainless Tubes 
France

◗ Stainless steel is ideal for professional 
and domestic kitchens for refrigerators, 
ovens, dishwashers, extractors and small 
kitchen appliances. It is also used  
for bench tops, cook tops, trolleys, kitchen 
utensils and furniture facings. It complies 
with health and food standards and is easy 
to clean; furthermore it affords 
considerable design freedom combined 
with a broad range of aesthetic finishes. ◗

◗ Roestvast staal is ideaal voor koelkasten, 
ovens, vaatwassers, afzuigkappen en 
kleine huishoudtoestellen in horeca- en 
particuliere keukens. Het wordt ook 
gebruikt voor werkbladen, fornuizen, 
rolwagentjes, keukengerei en 
meubelbekleding. Roestvast staal voldoet 
aan de gezondheids- en voedingsnormen 
en kan gemakkelijk gereinigd worden. 
Bovendien zorgt het voor een aanzienlijke 
vrijheid bij het ontwerpen en biedt het een 
breed gamma aan esthetische 
afwerkingen. ◗
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Roestvast stalen vlakke producten 
Flat stainless steel products

Rollen / Coils
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◗ Flat stainless steel products are 
manufactured from coils of rolled sheet 
produced in steel mills. ArcelorMittal 
Stainless Europe has a specific offering  
for the building sector and provides 
metalworkers and transformation 
companies with the basic material from 
which they develop their own applications.

ArcelorMittal Stainless Europe “coil” 
offering is the most comprehensive on the 
market. It includes a broad range of grades 
of hot and cold rolled stainless steel, sheet 
thicknesses and widths, presentations (coils, 
sheets, blanks, etc.), and surface finishes 
(from gloss annealed to matt). Thicknesses 
range between 0.4 and 8 mm, and band 
widths between 1000 and 2000 mm  
for cold rolled sheet. All these products  
can undergo subsequent surface and colour 
treatment before use.

The offering also includes a series  
of associated services that range from 
finishing coils to just-in-time delivery,  
as well as technical assistance from the 
initial conception of the customer’s project 
through to its implementation. ◗

◗ Roestvast stalen vlakke producten worden 
vervaardigd uit gewalste rollen. ArcelorMittal 
Stainless Europe heeft een specifiek aanbod 
voor de bouwsector en levert het 
basismateriaal waarmee metaalverwerkende 
bedrijven hun eigen toepassingen kunnen 
ontwikkelen.

Het coilaanbod van ArcelorMittal is het meest 
uitgebreide op de markt. Het bestaat uit een 
breed gamma soorten roestvast staal in  
warm- en koudgewalste afwerkingen, in 
verschillende diktes en breedtes, productvormen 
(rollen, platen, blanks enz.) en afwerkingen 
(van blinkend tot mat). De dikte varieert 
tussen 0,4 en 8 mm en de breedte tussen 
1000 en 2000 mm voor koudgewalste 
platen. Al deze producten kunnen een 
oppervlaktebehandeling en een kleuring 
ondergaan voordat ze gebruikt worden.

Het aanbod omvat ook een aantal 
bijbehorende diensten, variërend van de 
afwerking van rollen tot “just-in-time”-
levering. Bovendien wordt er technische 
assistentie geboden, die begint bij het 
oorspronkelijke concept van het project van de 
klant en eindigt bij de implementering ervan. ◗

◗ Een rol geslepen 
roestvast staal.
◗ Polished stainless  
steel coil.

ArcelorMittal 
Stainless Europe, 
ArcelorMittal 
Stainless Service



Plasmakleuring
Plasma colouring

Kleuren / Colours
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◗ De kleur Ti-gold uit het 
gamma Ambient® 
Stainless op Ugitop.
◗ Ti-gold colour from the 
Ambient® Stainless range 
on Ugitop.

◗ Kleuren uit het gamma 
Ambient® Stainless.
◗ Colours of the 
Ambient® Stainless 
range.

ArcelorMittal 
Stainless Service

◗ There are two main techniques for 
colouring stainless steel, in addition to 
conventional paint ranges.

ArcelorMittal has introduced a new industrial 
technique for the treatment of its steels. It is 
based on plasma vacuum deposit processes. 
The colours are obtained by depositing 
titanium nitride: a coating that combines  
UV rays and scratch-resistant colour with 
durability. Ti-gold and Ti-light from the 
Ambient® Stainless range as a colour line are 
developped by ArcelorMittal Stainless Service 
France. Available in coils in widths ranging up 
to 1500 mm and in thicknesses from 0.2 to 
1 mm, this range is suitable for some finishes 
from the ArcelorMittal Stainless Europe 
range, for all forming operations by folding  
or profiling, all types of cutting and assembly 
methods. A complementary range of sheets 
(1220 x 2440 mm) is available in 
thicknesses from 0.8 to 1.5 mm and in 
stainless steel grade 1.4301 (304) with 
Meca 8ND (glazed mirror) and Meca HL 
finishes. The colours for this range are 
Ti-gold, Ti-black and Ti-bronze. ◗

◗ Als aanvulling op de conventionele 
kleurgamma’s zijn er twee belangrijke 
technieken om roestvast staal te kleuren.

De eerste is plasmakleuring. Dit is een nieuwe 
techniek die ArcelorMittal geïntroduceerd heeft 
voor de behandeling van zijn staalproducten.  
De techniek is gebaseerd op de “Plasma Vacuüm 
Depositie” technologie. De kleuring wordt 
verkregen door de afzetting van titaannitride, 
een deklaag die bestendigheid tegen UV-stralen 
en krassen combineert met een hoge 
duurzaamheid. Ti-gold en Ti-light uit de Ambient® 
Stainless-kleurenlijn worden ontwikkeld door 
ArcelorMittal Stainless Service. Dit gamma is 
verkrijgbaar op rollen van een breedte tot 1500 mm 
en in diktes van 0,2 tot 1 mm. Het is toepasbaar 
op een aantal afwerkingen uit het gamma van 
ArcelorMittal Stainless Europe, en tevens geschikt 
voor vormgevingstechnieken zoals plooien of 
profileren en alle snij- en montagetechnieken.  
Er bestaat een aanvullend gamma platen van 1220 
x 2440 mm in type 1.4301 (304) met een 
Meca 8ND-afwerking (spiegelend) of een Meca HL- 
afwerking. Deze platen zijn beschikbaar in een dikte 
van 0,8 tot 1,5 mm. De in dit gamma beschikbare 
kleuren zijn Ti-gold, Ti-black en Ti-bronze. ◗
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Inox-spectrale kleuringstechniek
Inox-spectral colouring process

Kleuren / Colours
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◗ This colouring process involves several 
chemical and electrochemical phases during 
which an extremely fine layer of 
transparent chromium oxide is deposited  
on the surface of austenitic stainless steel 
1.4307 (304L) and 1.4404 (316L).  
The colour does not alter the original finish, 
whether brushed, mirror, grained or 
engraved. The properties are the same as 
the non-coloured stainless steel, which 
means it can still be curved or even lightly 
stamped without any damage. The colour 
provides excellent resistance to ageing and 
the chromium protects it from UV rays.

The maximum dimensions of the sheets 
are 2000 x 6000 mm for a minimum 
thickness of 0.5 mm. Mechanical assembly 
techniques, such as screws, rivets or 
flanging are recommended. Eight colours 
are available: gold, cobalt blue, steel blue, 
bronze, green, black, champagne and 
anthracite grey (only on polished grain 180 
stainless steel). ◗

◗ Deze tweede kleuringstechniek omvat 
een aantal chemische en elektrochemische 
fasen, waarin een extreem dunne laag 
transparant chroomoxide op het oppervlak 
van austenitisch roestvast staal 1.4307 
(304L) en 1.4404 (316L) afgezet wordt. 
De kleur wijzigt niets aan de oorspronkelijke 
afwerking, of die nu geborsteld, spiegelend, 
geparelstraald of getextureerd is.  
De eigenschappen zijn dezelfde als van 
niet-gekleurd roestvast staal, wat 
betekent dat het nog steeds gebogen  
of zelfs licht geperst kan worden zonder 
beschadiging. De kleur is uitstekend 
bestand tegen veroudering en het chroom 
beschermt het staal tegen UV-stralen.

De maximumafmetingen van de platen 
zijn 2000 x 6000 mm voor een 
minimumdikte van 0,5 mm. Mechanische 
montagetechnieken worden aanbevolen, 
zoals technieken met schroeven, nagels 
of flenzen. Er zijn acht kleuren 
beschikbaar: goud, kobaltblauw, 
staalblauw, brons, groen, zwart, 
champagne en antracietgrijs (enkel op 
korrel 180 geslepen roestvast staal). ◗

◗ Opvallende gevel met 
goudgetinte roestvast 
stalen shingles. Collège 
Albert-Debeyre in 
Beuvry, Frankrijk.
◗ Façade differentiated 
by means of gold-tinted 
stainless steel shingles. 
Collège Albert-Debeyre 
in Beuvry, France.
Parallèle 3, architects.

ArcelorMittal 
Stainless Service



Fabrieksafwerkingen
Mill treatments
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◗ Er werd vierentwintig 
ton roestvast staal 
1.4301 (304) gebruikt 
voor de gevels van het 
Centre Empresarial 
Bansicredi van  
Porto Alegre in Brazilië. 
◗ Twenty-four tons of 
1.4301 (304) stainless 
steel to build the façades 
of the Centre Empresarial 
Bansicredi of Porto 
Alegre in Brazil.
Campos & Morganti 
architects.

ArcelorMittal 
Stainless Europe, 
ArcelorMittal 
Stainless Service 

◗ There are different families of surface 
treatment applicable to stainless steel in 
addition to colouring.

On the sheets, they are done either after 
hot rolling, or after cold rolling. They are 
standardised:

1D : hot rolled, heat treated, pickled 
sheet. Matt finish;
2D : cold rolled, heat treated, pickled 
sheet. Soft matt finish;
2B : cold rolled, heat treated, pickled 
sheet, skinpassed. Smoother finish  
than 2D;
2R : cold rolled bright annealed, may be 
skinpassed. Smoother than 2B. ◗

◗ Roestvast staal kan niet alleen gekleurd 
worden, er bestaan ook verschillende 
andere oppervlaktebehandelingen voor 
roestvast staal.
Deze krijgen definitief vorm na het 
warmwalsen of na het koudwalsen. Deze 
behandelingen zijn gestandaardiseerd:

1D: warmgewalst, gegloeid en gebeitst. 
Matte afwerking.
2D: koudgewalst, gegloeid en gebeitst. 
Gladde afwerking.
2B: koudgewalst, gegloeid en gebeitst en 
koud nagewalst (geskinpasseerd). 
Gladdere afwerking dan 2D.
2R: koudgewalst, blankgegloeid.  
Gladder dan 2B. ◗
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Gepolijste en geborstelde afwerkingen
Polished and brushed finishes

Oppervlaktebehandelingen / Finishes
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◗ Mechanical treatment by rolling, 
brushing, abrasion or polishing provides a 
wide variety of finishes (type 2G: ground,  
2J: dull polished, 2K: satin polished,  
2P: bright polished, etc.). This treatment 
also eliminates any minor surface defect 
and results in a high gloss satin finish with 
low roughness. Abrasive polishing can also 
define several degrees of roughness: gloss 
polish with a reflective appearance but in 
which the polish lines are still visible; 
polished-mirror, highly reflective but in 
which the direction of polishing is still 
visible; non-directional polished-mirror  
type Meca 8ND, with a level of brilliance 
equivalent to that of glazed mirror. Meca 
8ND sheets are available with maximum 
dimensions of 1500 x 4000 mm and 
thicknesses of between 0.8 mm and 8 mm.

In addition to their flattering appearance, 
polished surfaces are easier to maintain and 
are suitable for food-quality applications. ◗

◗ Mechanische behandeling via walsen, 
borstelen, slijpen en polijsten maakt een 
grote verscheidenheid aan afwerkingen 
mogelijk (type 2G geslepen, 2J mat gepolijst, 
2K glanzend gepolijst, 2P spiegelglanzend 
enz.). Door dergelijke behandelingen kunnen 
eventueel ook kleine onvolmaaktheden in de 
oppervlakteafwerking geëlimineerd worden 
en wordt een hoogglanzende geslepen 
afwerking met een lage ruwheid verkregen. 
Door te polijsten met schuurmiddelen 
kunnen verschillende gradaties in ruwheid 
verkregen worden en door “spiegelend”  
te polijsten kunnen dan weer verschillende 
gradaties in glans verkregen worden: 
hoogglanzend, spiegelglanzend waarop de 
polijstlijnen nog zichtbaar zijn; richtingloos 
spiegelglanzend Meca 8ND, dat even 
glanzend is als spiegelglas. Meca 8ND-platen 
zijn beschikbaar in maximumafmetingen  
van 1500 x 4000 mm en een dikte van  
0,8 mm tot 8 mm.

Naast hun fraaie uiterlijk zijn gepolijste 
oppervlakken gemakkelijker in onderhoud 
en zijn ze geschikt voor toepassingen in de 
voedingssector. ◗

◗ Voorgevel van het 
gemeentehuis in 
Franqueville, Frankrijk, 
bekleed met 
antracietgrijze panelen van 
geborsteld roestvast staal.
◗ Façade of the town hall 
in Franqueville, France, clad 
with anthracite grey brushed 
stainless steel panels. 
Richard & Schoeller 
architects.

◗ KMR-gebouw in 
Düsseldorf, Duitsland, 
bekleed met blankgegloeid 
roestvast staal.
◗ KMR building in 
Düsseldorf, Germany, 
adorned with shining 
annealed stainless steel.
Frank O. Gehry  
& Associates architects.

ArcelorMittal 
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service



Getextureerde, geëtste en andere 
afwerkingen
Textured, etched and circle finishes

Oppervlaktebehandelingen / Finishes
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◗ Liftdeuren in geëtst 
spiegelgepolijst roestvast 
staal.
◗ Engraved polished-
mirror stainless steel lift 
doors.

◗ Voorbeeld  
van Mecatex.
◗ Mecatex sample.

◗ Voorbeeld van 
gebouchonneerd 
roestvast staal 
Mecavague.
◗ Mecavague brushed 
stainless steel sample.

ArcelorMittal 
Stainless Europe,
ArcelorMittal 
Stainless Service

◗ These finishes are achieved by printing  
a relief motif using rolling operation (type 
finish 2F or 2M) or by electrochemical 
engraving. Both surfaces of the same 
sheet can also be engraved (finish 2W). 
These surfaces are highly scratch and 
impact resistant. For example, there are  
a dozen standard finishes in the Mecatex 
range.

Chemical engraving can also reproduce 
original and varied designs. Almost one 
hundred models can be provided on  
Meca 8ND or Meca HL. ◗

◗ Voor deze afwerkingen wordt een 
reliëfmotief aangebracht met behulp van 
een walsprocédé (type afwerking 2F  
of 2M) of wordt het oppervlak 
elektrochemisch geëtst. Het is mogelijk 
beide kanten van een plaat te textureren 
(afwerking 2W). De op deze manier 
behandelde oppervlakken zijn zeer  
kras- en schokbestendig. Er zijn een tiental 
standaardafwerkingen  
in het Mecatex-gamma.

Via chemisch etsen kunnen ook originele 
en gevarieerde ontwerpen gereproduceerd 
worden. Voor Meca 8 ND of Meca HL zijn 
bijna honderd modellen leverbaar. ◗

Roestvast staal / Stainless steel60



Gestraalde, geparelstraalde  
en gezandstraalde afwerkingen
Shot, micropeened, sandblasted

Oppervlaktebehandelingen / Finishes
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◗ This type of treatment results in matt 
non-reflective surfaces. It is very suited  
to large surfaces where undesirable optical 
effects are to be avoided. Mecaflash  
is a surface treatment achieved in several 
phases to withstand the most exposed 
situations (fouling, finger marks,  
graffiti, etc.). Although non-reflective,  
its grain catches the light while retaining 
the metallic aspect of stainless steel. ◗

◗ Deze behandelingen zorgen voor een 
mat, niet-spiegelend oppervlak en zijn 
ideaal voor grote oppervlakken waarop 
ongewenste optische effecten vermeden 
moeten worden. Mecaflash is een 
oppervlaktebehandeling die in meerdere 
fasen uitgevoerd wordt om bij intensieve 
blootstelling te kunnen weerstaan 
(bevuiling, vingerafdrukken, graffiti enz.). 
Hoewel Mecaflash niet reflecterend is en 
de korrels het licht opvangen, blijft de 
metaalachtige uitstraling van het roestvast 
staal behouden. ◗

◗ Voorbeelden van 
gezandstraald en 
Mecaflash roestvast 
staal.
◗ Sandblasted and 
Mecaflash stainless steel 
samples.

ArcelorMittal 
Stainless Europe,
ArcelorMittal 
Stainless Service 
France



Arval Haironville Metalprofil
Tel: +32 4 240 67 11
Fax: +32 4 240 67 10
Email: info.arvalbelux@arcelormittal.com
www.arval-construction.be

Arval ArcelorMittal Construction 
Nederland
Tel: +31 344 631 746
Fax: +31 344 631 747
Email: info@arcelormittalconstructionnederland.nl
www.arval-construction.nl

◗ Verschillende sites ontwikkelen, 
produceren, verkopen en verdelen de 
roestvast stalen producten en oplossingen 
binnen de ArcelorMittal Groep.

◗ Several entities prescribe, produce, 
market and distribute stainless steel 
products and solutions within the 
ArcelorMittal Group.

ArcelorMittal Stainless Europe
Automotive & Industry Division
Platen, vlakke producten / 
Sheets, flat products
Tel: +32 89 30 19 59
Email: inge.houben@arcelormittal.com
www.arcelormittal.com/stainlesseurope

ArcelorMittal Stainless Europe
Specialities Division
Platen, vlakke producten / 
Sheets, flat products
Tel: +33 (0)3 85 85 75 39
Fax: +33 (0)3 85 85 79 55
Email: olivier.caillaud@arcelormittal.com
www.arcelormittal.com/stainlesseurope

ArcelorMittal Stainless Service 
Belgium
Tel: +32 89 36 56 00
Fax: +32 89 36 56 02
Email: peter.jacobs@arcelormittal.com
www.arcelormittal.com/stainlesseurope

ArcelorMittal Ancerville
Stainless Tubes Europe
Buizen / Tubes
Tel: +33 (0)3 29 79 90 25
Fax: +33 (0)3 29 79 90 40
Email: marc.nicolas@arcelormittal.com
www.meusienne.com

ArcelorMittal Industeel Benelux 
Dikke platen / 
Thick sheet
Tel: +32 2 545 15 50 
Fax: +32 2 545 28 19
Email: Freddy.Vanbellinghen@industeel.be
www.industeel.info
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◗ The distribution of the whole of the lines 
of goods for building is also ensured by 
ArcelorMittal Distribution. 

Each unit offers broad lines of products 
and solutions, including in small quantities.

The stainless steel products include:
• cold and hot rolled sheets; rough, 
protected or polished sheets; embossed 
sheets; split reels; sheets unrolled at the 
length;
• cut and laminated flat bars; angles;  
Us and Ts; rounds or squares;
• round, square and rectangular tubes;  
mill finished, brushed grain polished and 
mirror polished.

Other products not in stock are available 
on request (duckboards, steps, etc).

Lastly, the units can carry out operations 
of polishing, brushing and protection, 
cutting and cutting to shape (laser, 
plasma). ◗

◗ De distributie van alle productgamma’s 
voor de bouwsector wordt uitgevoerd 
door ArcelorMittal Distribution.

Elke unit biedt een breed scala aan 
producten en oplossingen, ook in kleine 
hoeveelheden.

De op voorraad beschikbaar zijnde 
roestvast stalen producten zijn onder 
andere:
• koudgewalste en warmgewalste platen, in 
onbehandelde of gepolijste vorm, al of niet 
van beschermingsfolie voorzien, 
tranenplaten en geslitte strips;
• gewalste en gesneden staf, hoekprofielen, 
U’s en T’s, ronde en vierkante staven;
• ronde, vierkante en rechthoekige buizen, 
fabrieksafwerking, geborsteld, geslepen of 
spiegelgepolijst.

Andere producten die niet in voorraad 
zijn, kunnen op vraag van de klant 
geleverd worden (roosters, treden enz.).

De sites kunnen ook polijsten, borstelen 
en met folie bekleden, snijden versnijden 
(laser, plasma). ◗

Voor meer informatie

ArcelorMittal 
Building & Construction Support 
Benelux
Tel: +32 2 509 15 52
Fax: +32 2 513 95 05
www.arcelormittal.com

Constructalia 
Email: contact@constructalia.com
www.constructalia.com

ArcelorMittal Distribution (AMD)
www.arcelormittal.com/distribution
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Websites

www.idinox.com
www.cedinox.es
www.centroinox.com
www.bssa.org.uk
www.edelstahl-rostfrei.de

www.euro-inox.org
www.worldstainless.org

www.bouwenmetstaal.nl
www.infosteel.be
www.eurofer.org
www.worldsteel.org

www.nickelinstitute.org
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Stainless Steel 
in construction

Roestvast staal
in de bouwsector
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transforming
tomorrow

Roestvast staal in de bouwsector:
het aanbod van ArcelorMittal

◗ ArcelorMittal, zijn dochterondernemingen en 
klanten bieden een waaier aan producten en 
oplossingen in roestvast staal. In deze brochure 
wordt het hele standaardaanbod beschreven.  
U vindt het gerangschikt op functie: draagstructuur, 
vloer, gevel, dakbedekking, uitrusting en decoratie, 
straatmeubilair en hygiëne.

Deze brochure is ontworpen als werkdocument 
voor alle huidige en toekomstige 
belanghebbenden in de bouwsector, zoals 
opdrachtgevers, architecten, studiebureaus, 
aannemers en studenten. Bedoeling is dat deze 
brochure u begeleidt bij de keuze van het 
gewenste product of systeem en helpt bij het 
ontwerpen van nieuwe toepassingen.

De brede verscheidenheid aan mogelijke 
toepassingen voor de producten en oplossingen 
van ArcelorMittal wordt geïllustreerd aan de 
hand van talloze voorbeelden.

Achteraan vindt u een overzicht van de 
producenten, distributeurs, bedrijven en 
professionals die in deze brochure genoemd 
worden. ◗

Stainless steel in construction: 
ArcelorMittal’s offering

◗ ArcelorMittal, its subsidiaries and customers, 
offer numerous products or solutions  
in stainless steel. This brochure combines,  
in a single document, the entire standard 
offering presented by function: structure, 
floor, façade, roofing, fittings and decoration, 
street furniture, and hygiene. 

It has been designed as a working document 
for all current and future stakeholders  
in the construction industry, prime contractors, 
architects, engineering offices, contractors 
and students: it should both direct users  
in making their choice of product or solution, 
and assist them in designing new applications. 

Numerous examples illustrate the variety  
of applications of ArcelorMittal products  
or solutions.

An index lists the producers, distributors, 
companies and professionals quoted  
in this guide. ◗
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ArcelorMittal
Building & Construction Support 
Boulevard du Roi Albert II – Koning Albert II - laan  35
B -1030    Brussels 
Tel: +32 2 509 15 52 
Fax: +32 2 513 95 05 
www.arcelormittal.com
www.constructalia.com
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