
VM ZINC® geeft meer karakter aan uw woning !

Arch. Willems - Natuurlijk VM ZINC® 



➔	 VM ZINC is een betrouwbare oplossing op lange termijn. 
 De stevigheid en schoonheid van de materialen geven uw project een uniek karakter. 
 Kiezen voor VM ZINC is opteren voor een antwoord op maat.

U wilt uw huis eens speciaal verwennen ?
U werd verliefd op een charmante woning met isolatieproblemen ?

Uw dak heeft een opknapbeurt nodig ?
U wil uw toekomstige buren jaloers maken ? 

Zink is beweeglijk en soepel. Het materiaal laat zich 
gemakkelijk plooien, profileren en solderen. Het geeft 
de vakman de mogelijkheid klemtonen te leggen bij de 
uitvoering.

Zink is volkomen waterdicht! Het is de tweede huid 
van uw woning. Waterdichtheid is het resultaat van een 
juiste materiaalkeuze en een vakkundige installatie. Zink 
is hierin ongeëvenaard.

Zink heeft een uitzonderlijke levensduur. Tijd heeft 
er geen vat op. De natuurlijke oxidatie geeft zink een 
beschermende werking. Zink zorgt bij de mens voor 
een goed werkend immuunsysteem en houdt uw huis 
gezond. VM ZINC is onderhoudsvriendelijk.

Tot 100% recycleerbaar!
Op het einde van zijn levensduur kan zink gerecycleerd 
worden. 90% van het “oude” zink wordt 
gerecycleerd en gebruikt in andere toepassingen.

Gunstig milieuprofiel
De productie van gewalst VM ZINC vergt zeer weinig 
energie. Veel minder dan voor de productie van koper, 
aluminium en roestvrij staal. Het lager energieverbruik 
vertaalt zich in een lichtere belasting van het milieu: 
geen broeikasgassen en een kleinere CO2 uitstoot, 
minder dan PVC of aluminium.

Isolatie
Met VM ZINC heeft u:
 Minder dikke dak- of muuropbouw, met voldoende  

 ruimte voor isolatiemateriaal 
 Een lichtere dak- of muurconstructie, in vergelijking  

 met een pannen of leien dak. 
 Een ruime keuze qua isolatiemateriaal, afhankelijk  

 van de techniek die u verkiest. 
Indien u wilt besparen op isolatie is dat mogelijk. Maar 
isolatie wordt hoe langer hoe belangrijker en u kunt er 
ook premies voor aanvragen. Investeren in isolatie kun-
nen wij alleen maar toejuichen.
 

Zink is een exclusief product en vereist een speciale 
plaatsing. Kies dus voor een echte vakman. Wij geven 
zelf opleidingen; via uw architect kan u een lijst van 
gespecialiseerde dakwerkers aanvragen.

Windweerstand
Zink is heel goed bestand tegen de grillen van de natuur. 
Testen wijzen uit dat onze manier van hechting uitstekend 
is. Een zinken dak vormt één geheel, de bedekking 
wordt vastgemaakt met inox klangen. Die staan garant 
voor stevigheid en windweerstand.

Oppervlakteaspecten
 QUARTZ-ZINC® 

 ANTHRA-ZINC®

 PIGMENTO® blauw

 PIGMENTO® groen

 PIGMENTO® rood 



Arch. Lefevre – QUARTZ-ZINC Arch. Kuhn, Dekonink & Doireau - QUARTZ-ZINC

Arch. Arlauskas & Eeckels

ANTHRA-ZINC

Een Umicore merk

Bijzonderheden 
De meest gedurfde en creatieve vormen 
kunnen bekleed worden met zink. Staande 
naad is op maat gemaakt voor daken met 
helling vanaf 5%. Maar kan ook gebruikt 
worden voor gevels. Dit systeem is het meest 
geplaatste en biedt het meeste mogelijkheden.

De voordelen
  stijlvol

  duurzaam

  minimaal onderhoud

  maximale dichtheid

Beschikbare tinten
  Natuurlijk VM ZINC® 

  QUARTZ-ZINC®

  ANTHRA-ZINC®

  PIGMENTO® rood

  PIGMENTO® blauw

  PIGMENTO® groen

Staande naad
vrijheid in vorm

meer 

voorbeelden op 

www.vmzinc.be/pr



Arch. M. Bollen - QUARTZ-ZINC



Gevelpanelen
onzichtbare verbindingen; een elegante en discrete gevel is het resultaat

Bijzonderheden 

De op maat gemaakte panelen worden met een tand- en 
groefsysteem gemonteerd zonder zichtbare bevestiging. 
U hebt de keuze tussen: horizontale of verticale plaatsing. 
Dit systeem wordt toegepast op houten- en metalen 
draagstructuren. 

Gevelpanelen hebben een beperkt gewicht. Indien u ze 
tijdens renovaties gebruikt, is het niet nodig om de fundering 
te versterken. U bespaart dus tijd en kosten.

Dit systeem is op maat gemaakt voor vlakke, verticale wanden. 
Maar het is ook ideaal voor het bedekken van vochtige puntgevels.   

De voordelen

  winddicht

  onbreekbaar

  geraffineerd lijnenspel

  stijlvol

Beschikbare tinten

  QUARTZ-ZINC®

  ANTHRA-ZINC®

  PIGMENTO® rood

  PIGMENTO® blauw

  PIGMENTO® groen

Arch. Ballini, Pitt & Partners – QUARTZ-ZINC Arch. Burnon – QUARTZ-ZINC & ANTHRA-ZINC

Een Umicore merk

meer 

voorbeelden op 

www.vmzinc.be/pr

Arch. Ballini, Pitt & Partners 

QUARTZ-ZINC



Arch. V. Faniel - QUARTZ-ZINC



DEXTER®

ritme in daken en gevels

Bijzonderheden 

DEXTER is een dak-en gevelsysteem dat 
bestaat uit ‘kant en klaar’- elementen 
(slechts 3 per m2) in VM ZINC. Verluchting is 
noodzakelijk voor zijn duurzaamheid en levensduur.

Deze techniek is toepasbaar op daken met 
een helling vanaf 15% en op gevels.

De voordelen

  plaatsing door middel van ineenhaken

  uitzonderlijke levensduur 

  strakgelijnd verband mogelijk

  windweerstand

Beschikbare tinten

  QUARTZ-ZINC®

  ANTHRA-ZINC®

Een Umicore merk

Arch. Chandieu - QUARTZ-ZINCArch. Laferrière - QUARTZ-ZINC

Arch. Thomas, Fassio & Viaud 

QUARTZ-ZINC



Arch. TEEMA - ANTHRA-ZINC & NATUURLIJK VM ZINC 



Sociale woningen met een sober 
karakter en een speciaal kleuraccent.

Een Umicore merk

Arch. TEEMA - ANTHRA-ZINC & NATUURLIJK VM ZINC Arch. TEEMA - ANTHRA-ZINC & NATUURLIJK VM ZINC 

Wie verwacht dat sociale woningen verouderd, koud en 
kil zijn zal verrast naar dit huisvestingsproject kijken. 
In Merksplas werden 6 volumes gebouwd. Elke woning 
telt 2 verdiepingen en beschikt over een autostaanplaats. 

De architecten ontwierpen de woningen in harmonie met 
de omgeving, ritme en openheid waren erg belangrijk 
binnen het concept. 
Als de zon schijnt, stralen de woningen een optimistisch 

gevoel uit en dat is precies wat de TEEMA architecten 
wilden bereiken. Ze maakten gebruik van diverse materialen: 
natuurlijk VM ZINC, ANTHRA ZINC en oranje keramiek.
De gevelbekleding en de daktoepassing zijn  in hetzelfde 
materiaal om het strenge uiterlijk te doorbreken.

Het karaktervol design en het ritmische effect 
sluiten perfect bij elkaar aan.

De architecten getuigen

Arch. TEEMA 

ANTHRA-ZINC & 

NATUURLIJK VM ZINC



Arch. Pfyl’s Söhne - QUARTZ-ZINC

Nieuw!



Overlappingspaneel VM ZINC® 200
een economisch VM ZINC alternatief

Bijzonderheden 

Deze vereenvoudigde geveltechniek kan
enkel horizontaal, op een houten draagstructuur 
geplaatst worden. Met dit nieuwe systeem biedt 
VM ZINC kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs. 

Overlappingspanelen VM ZINC® 200 hebben een beperkt 
gewicht en een uniek uitzicht, ze zijn een aanrader voor 
creatieve renovaties.

De voordelen

  winddicht

  meerwaarde aan de gevel 

  onbreekbaar 

  subtiel spel van licht en schaduw

Beschikbare tinten

  QUARTZ-ZINC®

  ANTHRA-ZINC®

Arch. Pfyl’s Söhne - QUARTZ-ZINC Arch. Pfyl’s Söhne - QUARTZ-ZINC

Een Umicore merk

Nieuw!

Arch. Pfyl’s Söhne 

QUARTZ-ZINC



Cassettes
uitgesproken geometrie

Arch. Styfhals & Partners - QUARTZ-ZINC

Arch. Styfhals & Partners

QUARTZ-ZINC

Door het gebruik van verzonken naden kan men visueel spelen met de 
geometrie van de gevel. Hun diepte geeft een extra dimensie waardoor 
u een spel van licht en schaduw krijgt .  

De voordelen 

  diep verzonken naden

  uitgesproken geometrie 

Beschikbare tinten

  QUARTZ-ZINC®    PIGMENTO® blauw

  ANTHRA-ZINC®   PIGMENTO® groen

  PIGMENTO® rood Door LMP (Genk) geproduceerd en geplaatst.

ADEKA®

een alternatief voor de alledaagse 
dakpannen of lei-elementen. 
Het systeem is samengesteld uit ruitvormige elementen van 40 op 40 
cm. Het is ideaal voor de bedekking van daken met een helling vanaf 
25%. Maar u kan deze constructie ook gebruiken voor het herbekleden 
van vlakke gevels.

De voordelen 

  onbreekbaar    kenmerkend uitzicht

  uitzonderlijke levensduur   windweerstand

  mosvrij    7 à 8 keer minder zwaar 
  dan dakpannen

Beschikbare tinten

  QUARTZ-ZINC®

  ANTHRA-ZINC®

Arch. F. Léonard - QUARTZ-ZINC

Arch. M. Hocepied
QUARTZ-ZINC



Aangehaakte profielen 
eenvoud siert

Arch. Du Lavaux - ANTHRA-ZINC

Sinus
ritmisch golvend  

Arch. Eric Grondal - QUARTZ-ZINC

Arch. Eric Grondal

QUARTZ-ZINC

Het dynamisch uitzicht van deze panelen geeft 
de gevel een industriële uitstraling. De gegolfde
profielen kunnen op een houten of metalen 
draagstructuur geplaatst worden. 

De voordelen 

  horizontale of verticale plaatsing

  strakke uitzicht

  economisch  

Beschikbare tinten

  QUARTZ-ZINC®

  ANTHRA-ZINC®

De profielen zijn verbonden door enkele aanhaking. 
En vormen een tijdloos, vlak geheel. Deze techniek is 
uitstekend voor vlakke en licht gebogen gevels.

De voordelen 

  horizontale of verticale plaatsing

  zink in al zijn puurheid  

  traditioneel zink met een industrieel profiel  

Beschikbare tinten

  QUARTZ-ZINC®    PIGMENTO® blauw

  ANTHRA-ZINC®   PIGMENTO® groen

  PIGMENTO® rood

Arch. Du Lavaux
ANTHRA-ZINC

Een Umicore merk



Voor slechts enkele euro’s meer heb ik een goot in geprepatineerd VM ZINC.



PLULINE®

geprepatineerd VM ZINC trotseert regen en wind

Een Umicore merk

Bijzonderheden 

U hebt bewust gekozen voor een bepaalde 
gevelbekleding. Omwille van zijn structuur, 
zijn kleur, zijn meerwaarde. U hebt veel 
aandacht besteed aan het kiezen van de
juiste dakbedekking. Laat de keuze van 
de goten niet aan iemand anders over, 
ze bepalen mee het karakter van uw woning. 

Wacht niet op het patina, 
kies voor geprepatineerde goten.

De voordelen

  elegante afwerking vanaf 1 dag

 u hoeft niet meer te wachten 
 op het natuurlijke patina 

  breekt niet als het vriest

  geen mosvorming

  ongevoelig voor UV-stralen

  investeren in de toekomst van uw woning

Beschikbare tinten
 

  QUARTZ-ZINC®, het zachtgrijze patina

  ANTHRA-ZINC®, het antraciet grijze patina

Ontdek het

volledige gamma op 

www.pluline.be



Renovatie

M ar S  architecten Vilvoorde
Architect: S. Van Wassenhove

Privéwoning - Vlaams brabant

Problemen:
  waterdichtheid 

 esthetiek
 geen isolatie

Voor: bitumen shingles  

op dennenhouten planken

Oplossing:
  VM ZINC geplaatst   

 op isolatiemateriaal



3. plaatsing van een scheidingslaag.

Renoveren met VM ZINC®

VM ZINC op isolatiemateriaal? Geen probleem!

Architect en bouwheer getuigen :
“Dit huis van architect Roger De Winter, gebouwd in 
1962, heeft een typische lijn die we graag zien en 
die we ook absoluut wilden respecteren. We wensten 
niet enkel een dak met een betere kwaliteit dan 
het originele, maar wilden het ook isoleren. Daa-
rom hebben we gekozen voor zink: om de schoon-
heid, de lichtheid, de kwaliteit en het isolatie-gemak. 
De architecturale lijn werd hierdoor ook behouden. 
Andere materialen werden overwogen, maar het 
gebruik  van zink lag voor de hand. We denken dat 
dit huis vandaag het dak heeft dat het al van in 
het begin had moeten hebben“. 

Voordelen :
Uitzicht, respect voor de originele architectuur, perfecte waterdichtheid, sterke isolatie.

Prijs :
Een beetje duurder dan een kwaliteitsdakpan zonder isolatie.

Extra voordeel :
De isolatie laat zich voelen. De temperatuur in het huis is veel beter geregeld, zowel tijdens de zomer als 
in de winter. De verwarmingskosten zijn met 8% gedaald.

Goed om weten : 
 De bedekking in VM ZINC is 8 maal minder zwaar dan een gelijkaardige bedekking met dakpannen.
 Goedgeplaatst zink is waterdicht, zelfs voor daken met lage helling (vanaf 5%).

Meer

getuigenissen op 

www.vmzinc.be/pr

Hier werden enkel de grote lijnen beschreven, niet de details. Contacteer uw architect en dakdekker om voor uw dak of gevel de beste VM ZINC-oplossing te vinden. Aannemer van dit project is A. Spinnewyn.

1. de shingles en hun draagstructuur  

van originele planken (dennenhout)  

werden behouden.

2. plaatsing van 6 cm mineraalwol 
met hoge densiteit (beperkte dikte om het dakniveau niet teveel  te  moeten verhogen, de esthetiek te breken en  schouwen te moeten aanpassen).

4. plaatsing van ANTHRA – ZINC PLUS  met een dikte van 0,8 mm  (staande naad).



Renovatie

Architect: N. Blondeel
Privéwoning - West-Vlaanderen

Problemen:
  weinig uitstraling 

 te klein
 geen isolatie

Voor: bitumen shingles  

op dennenhouten planken

Oplossing:
  We voorzien de gevel van  

 isolatie en hout en plaatsen  
 VM ZINC om het geheel te  
 bekleden.

Voor: Een kubusvormige bungalow  

van 10m x 10m in baksteen.

Bouwjaar: 1960.



Renoveren met VM ZINC®

We voorzien de gevel van isolatie en hout en plaatsen
VM ZINC om het geheel te bekleden.

De architect getuigt :
Een kleine kubusvormige bakstenen bungalow met een 
oppervlakte van 100m2. De bestaande funderingen waren 
zeer zwak en konden slechts een geringe extra belasting 
verdragen. Bovendien was de woning niet  
geïsoleerd. Uitgangspunt: de bewoonbare oppervlakte 
meer dan verdubbelen, een volledig open architectuur 
op de achtertuin creëren en gesloten langs de straatzijde. 
Een bepleistering werd overwogen, maar de eigenaars 
kozen al snel voor een combinatie van ANTHRA-ZINC® 
en ceder, omwille van de uitstraling die ze zo aan hun 
woning konden geven. Mettertijd zal het ceder lichtjes 
vervagen, maar het zal toch steeds zijn karakter bewaren 
in combinatie met het bijna zwarte geprepatineerde zink. 

Voordelen :
De warmte van het hout en de grafische vorm van de voorgevels in combinatie met ANTHRA-ZINC® passen 
perfect bij deze stijl.

Prijs :
Omdat het niet nodig is de fundering te versterken, is het systeem van bekleding met VM ZINC® 
goedkoper dan een voorzetgevel met baksteen.

Extra voordeel :
Bepleistering werd overwogen, maar de keuze was snel gemaakt toen men een gevel in zink en
hout voorstelde. Deze materialen evolueren ook, maar ze geven blijvend karakter aan het gebouw.

Goed om weten : 
Een bekleding met VM ZINC® kan op dragende muren worden aangebracht zonder nieuwe en dure funderingen.

1. Een geraamte in hout wordt direct  

op de bestaande bakstenen muren geplaatst. 

Er wordt een 10cm isolatie aangebracht.

2. Op de muren waarop VM ZINC zal worden aangebracht, plaatst men eendampdoorlatende folie en houten kepers.

4. Het aanbrengen van ANTHRA-ZINC  profielen vooraan.

Hier werden enkel de grote lijnen beschreven, niet de details. Contacteer uw architect en dakdekker om voor uw dak of gevel de beste VM ZINC-oplossing te vinden.

3. Het aanbrengen van de bekleding 

 in ceder achteraan.

Meer

getuigenissen op 

www.vmzinc.be/pr



nv Umicore sa - Building Products

Havendoklaan 12b - 1800 Vilvoorde, Belgium

Tel +32 2 712 52 11 - Fax +32 2 712 52 20

www.vmzinc.be/pr Een Umicore merk

Ontdek meer op www.vmzinc.be/pr
Dit document heeft als doel de voornaamste technische kenmerken van de VM ZINC® producten door Umicore vervaardigd, te beschrijven. Het voorschrijven en de toepassing van 
deze producten blijven de exclusieve bevoegdheid van de architect en de aannemer. Deze moeten er op toezien dat het gebruik van de producten aangepast is aan de bestem-
ming van het gebouw en dat de producten geschikt en verenigbaar zijn met de andere gebruikte technieken en producten. Het voorschrijven en de toepassing van de producten 
veronderstelt de naleving van de normen en aanbevelingen van de fabrikant. In dit verband publiceert Umicore voor bepaalde geografische zones voorschrijf- en installatierichtlijnen 
die op regelmatige basis worden bijgewerkt. Tevens worden er opleidingsstages voorzien. Alle details kunnen op verzoek bij het plaatselijke team VM ZINC® verkregen worden. 
Umicore zal voor geen enkel voorschrift noch gebruik, dat de aanbevelingen en praktijken niet eerbiedigt, verantwoordelijk gehouden kunnen worden.
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5 geprepatineerde natuurlijke tinten

ANTHRA-ZINC® PIGMENTO® groen PIGMENTO® rood PIGMENTO® blauw QUARTZ-ZINC®


