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GEPREFABRICEERDE ARCHITECTONISCHE
GEVELOPLOSSINGEN

Geprefabriceerde architectonische geveloplossingen
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Qbiss One is een geprefabriceerd, met A1 minerale wol geïsoleerd metalen gevelsysteem van wereldklasse, dat
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binnen één enkel constructie-element een complete wandoplossing biedt. Gevelelementen met gesloten hoeken,
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ongeëvenaarde vlakheid en geavanceerde technische eigenschappen maken Qbiss One tot een van de beste
gevelsystemen ter wereld. Qbiss One introduceert een geveloplossing van de gebouwschil door alle gewenste
functionele voordelen van hoogwaardige wandsystemen te combineren met de allerbeste esthetische
eigenschappen.

Qbiss One voordelen:
Compromisloze esthetica:
• afgeronde hoeken die niet zijn geknipt, gezet of gelast
• glad en vlak oppervlak
Totale geveloplossing:
• volledig geprefabriceerd en zelfdragend systeem
• tijdbesparing tot 40% in vergelijking met traditionele
geveloplossingen
Maximale veiligheid:
• onbrandbare isolatiekern
• lucht- en waterdicht Duurzaamheid:
• energiezuinig
• milieuvriendelijk
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COMPROMISLOZE ESTHETICA

Techniek van wereldklasse
Qbiss One onderscheidt zich door de unieke
afgeronde hoeken van het element, waardoor

Qbiss One biedt de grootste vrijheid in expressie en ontwerpen van bijna onbegrensde mogelijkheden.
Zonder enige twijfel is het één van de vlakste en strakste gevelsystemen in haar klasse.

aanvullende bewerkingen overbodig zijn.
Een oplossing die het resultaat is van de meest
vooruitstrevende engineering, hoogwaardige
geautomatiseerde technologie en gepatenteerde
productiesystemen.

Voegopties

De afgeronde hoeken zorgen voor een superieure
esthetische uitstraling en voorkomt tegelijkertijd elk

Het Qbiss One systeem maakt een combinatie van verschillende typen terugliggende en gelijkliggende voegen mogelijk.

potentieel gevaar voor corrosie. Alle andere
beschikbare producten op de markt maken gebruik van
een "cut and fold" benadering waardoor een
handmatige bewerking noodzakelijk is.

Techniek van wereldklasse:
• Volledig geprefabriceerde elementen
- dankzij geautomatiseerde en gerobotiseerde
technologie
• Elementen van gegarandeerde kwaliteit
- consistent geproduceerd in een gecontroleerde
omgeving.
• Gepersonaliseerde oplossing
- elementen zijn op maat gemaakt conform
projectvereisten
• Robuuste oplossing
- Qbiss One voldoet aan de hoge CWT standaard.
De testen zijn uitgevoerd door Wintech
Engineering Ltd, een van de meest gerespecteerde,
onafhankelijke, UKAS-geaccrediteerde
testlaboratoria van het Verenigd Koninkrijk.

gesloten elementhoeken

VOEGOPTIE TYPE B-B

VOEGOPTIE TYPE F-BF

VOEGOPTIE TYPE F-B

VOEGOPTIE TYPE B-BF

VOEGOPTIE TYPE BF-B

VOEGOPTIE TYPE BF-BF
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Individueel ontwerp ArtMe
ArtMe is een unieke oppervlaktebehandeling van de gevel die bijna onbeperkte mogelijkheden biedt voor het
realiseren van vormen, patronen en visuele effecten voor een, individueel en creatief effect op de gevel. Van designs
en foto's tot inscripties, logo's, merknamen en op maat gemaakte creaties - ArtMe maakt dit alles mogelijk
zonder verlijming of extra constructieve elementen.
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Verschillende montagemogelijkheden
Met

de

focus

op

een

optimale

gevelflexibiliteit

tijdens de ontwerpfase van het gevelsysteem heeft
Trimo vijf standaard opties

ontwikkeld, deze maken

het mogelijk een verscheidenheid aan impresssies te
realiseren. De basis rasterstijl kan zowel verticaal of
horizontaal worden georiëntieerd, zonder afbreuk te
doen aan de uitstekende eigenschappen van het
gevelsysteem.

Qbiss One montagemogelijkheden:
• Klassiek horizontaal
• Steensverband horizontaal
• Asymmetrisch horizontaal
• Klassiek verticaal
• Steensverband verticaal

KLASSIEK HORIZONTAAL

KLASSIEK VERTICAAL

STEENSVERBAND HORIZONTAAL

STEENSVERBAND VERTICAAL

ASYMMETRISCH HORIZONTAAL
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Speciale oplossingen
Architecten

beperken

de geveloplossing,

zich

maar

niet

houden

uitsluitend

tot

zich

de

met

gehele constructie van het gebouw bezig om de
uitstraling van hun visie op het totaalbeeld van het
brengen.
gebouw over te brengen. Waarom niet kiezen voor
ontwerpen die aantoonbaar fysiek en esthetisch werken
in scheidingswanden en plafonds of in op maat
gemaakte hoeken. Qbiss One biedt een breed scala aan
mogelijkheden om elke visie te realiseren, het is
slechts een kwestie van hoe en welke optie te
gebruiken.
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TOTALE GEVELOPLOSSING

Het Qbiss One systeem biedt alle benodigde
componenten voor complete gevel-oplossingen.

Door de zelfdragende constructie is een extra
ondersteuning of een hulpconstructie overbodig en wordt
de bouwtijd verkort.

Elementen zijn zelfdragend, ze dragen hun eigen
gewicht om de overdracht van belasting naar het
volgende element en daarbuiten te elimineren.
De maximaal toegestane overspanning is 6,5
meter zonder enige tussenliggende ondersteuning.
De kosten worden gereduceerd door kortere
bouwtijden en een geringere materiaalbehoefte.

Aangezien het systeem volledig geprefabriceerd is en
meer dan 95% van de benodigde onderdelen integreert,
biedt het aanzienlijke voordelen ten opzichte van een
coventioneel samengestelde gevel. Het is sneller,
eenvoudiger, beter en van gecontroleerde kwaliteit.

Qbiss One-elementen worden op maat gemaakt
conform de eisen. Ter plaatse op maat maken of
enige andere nabewerking is overbodig.

Totale geveloplossing:
• Kostenbesparing - zelfdragend kant-enklaar systeem
• Gemoedsrust - elementen, geprefabriceerd
onder gecontroleerde omstandigheden voor
een snelle en efficiënte montage op de
bouwplaats
• Tijdbesparing - tot 40% ten opzichte
van traditionele systemen
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MAXIMALE VEILIGHEID

DUURZAAMHEID

Brandveiligheid

Qbiss One is ontwikkeld met het oog op duurzaamheid,
waarbij alle productieprocessen zijn ontworpen om de

De kern van het element is vervaardigd van steenwol,

uitstoot en het energieverbruik tot een minimum te

een klasse A1 onbrandbaar materiaal dat geen energie

beperken en met producten waarbij in de ontwikkeling

aan een brand toevoegt. Het complete gevelsysteem

rekening is gehouden met recycling aan het einde van

heeft een A2-classificatie en garandeert ten minste

de levensduur.

twee uur brandwerendheid (integriteit en isolatie) bij
een dikte van 150 mm.

Energie-efficiëntie
Het Qbiss One gevelsysteem is ontworpen om een

Niet-toxische rook

comfortabele

Onbrandbare isolatiematerialen, zoals steenwol, geven

leefomgeving

overeenstemming

geen giftige rook af, de belangrijkste doodsoorzaak bij

met

de

te
eisen

bieden
van

de

in

fysieke

bouwomstandigheden in gebouwen. Het systeem is zeer

brand, dit in tegenstelling tot de brand zelf.

energiezuinig en bereikt waarden tot 0,15 W/m2K bij
een dikte van 250 mm.

Lucht- en waterdichtheid
Recycling en emissies

Het Qbiss One gevelsysteem is getest volgens de
hoogste eisen van de CWCT-standaard en biedt een

Qbiss

superieure lucht- en waterdichtheid.

One

is

vervaardigd

van

milieuvriendelijke

materialen, is voor 98% recyclebaar en heeft een lage
CO2-footprint van slechts 44 kg/m2 (LCA) gedurende

Garantie

de levensduur van het gebouw.

Qbiss One garandeert een ultieme
corrosiebescherming tot 30 jaar. Voorwaarden zijn van
toepassing.

Maximale veiligheid:
• Brandwerendheidsklasse tot EI 120

Verzekering

• Waterdichtheidsklasse A (1200 Pa)

Het Qbiss One gevelsysteem is getest en goedgekeurd

• Niet-brandbare steenwolkern

volgens de volgende normen: Factory Mutual [FM4880,
FM48811] en Loss Prevention Certification Board
[LPS1208

-

materialen]
voldoet

brandwerendheid
en

daarmee

LPS1181
aan

vastgoedverzekeraars.

van

samenstellende

[vlamverspreiding].
de

risicovereisten

Het
van

Duurzaamheid:
• 98% recyclebaar product
• CO2-footprint van slechts 44 kg/m2
• Hoge energie-efficiëntie tot 0,15W/m2K
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

SYSTEEMSAMENSTELLING

Qbiss

One-elementen

Qbiss One introduceert een systeembenadering van een gebouwschil door alle gewenste functionele voordelen

benoemd

op

basis

van

worden
het

type

van hoogwaardige wandsystemen te combineren met de allerbeste esthetische eigenschappen. Het systeem is de

steenwol dat wordt gebruikt, afhankelijk

ultieme combinatie van esthetica, design en functionaliteit. Alle Qbiss One elementen zijn geprefabriceerd en

van de eisen die aan de thermische

Element dikte (mm)

geproduceerd met de nieuwste automatiseringstechnologie en bieden een duurzame oplossing voor gebouwen.

isolatie en de behoefte aan structurele
overspanning worden gesteld.

Module breedte (mm)

Lengte (mm)

Gebruik

Buitenwanden, binnenwanden en plafonds

Element dikte (mm)

80 - 250

Module breedte (mm)

600 - 1200

Lengte (mm)

530 - 6500

Maximaal haalbare brandwerendheid (EN 14509)

EI 45 - EI 120

Thermische geleidingscoëfficiënt (W/m2 K)

0,50 – 0,15

Isolatiekern

Niet-brandbare steenwol Klasse A1

Coating

Standaard coating PVDF, PUR/PA of Prisma

Buitenzijde - profiel

Staalplaat, RVS, diktes: 0,675 - 0,80; G

Binnenzijde - profiel

Staalplaat, RVS, diktes: 0,50 - 0,80; G, S, V, V2, M, M3

Reactie op brand

A2 - s1, d0

Waterdichtheid (Pa - wand)

Klasse A (1200)

Dampdichtheid

Ondoordringbaar

Geluidsisolatie: Rw (C: Ctr)

30 (-1;-3) (dB)

,

Meer gedetailleerde technische gegevens zijn te vinden op: https://www.trimo-group.com/fiLes/downLoads/Qbiss 0ne Book.pdf Voor
specifieke projectgegevens zie Technisch CE-specificatiegegevens of neem contact op met Trimo Technical Support.

Cert. No. 650a to LPS 1208
Cert. No. 650d to LPS 1181

De hoofdcomponenten van het systeem zijn:
• Modulaire gevelelementen

Element markering (Qbiss One T B-B 100/1000 GS)
Qbiss One

T

Type B-B

100

• Bevestigings- en
afdichtingsmateriaal
1000

G

S

• Architectonische details
• Hoekelementen

productnaam
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type minerale wol

voegtype

paneeldikte (mm) module breedte (mm)

profilering
buitenzijde

profilering
binnezijde

• Uitvulconstructie (optioneel)
• Kozijnen (optioneel)
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Modulair gevelelement

Architectonische details

Het basiselement van het Qbiss One geprefabriceerd modulair gevelsysteem bestaat uit twee verzinkte en

Qbiss One wordt aangevuld met een volledig scala aan architectonische detailoplossingen. Deze details verhogen niet

voorgelakte staalplaten die met een onbrandbare steenwolkern zijn verlijmd. Alle lagen samen vormen een

alleen de designefficiëntie, maar verkorten ook het designproces bij projecten. De meer dan 500 verschillende

massief element met een dikte van 80 - 250 mm. Qbiss One is verkrijgbaar in een volledig vlakke of

beschikbare kenmerkende details waarborgen daarnaast de prachtige uitstraling van het gebouw. Er kan

gebogen uitvoering. Wanneer isolatie niet nodig is, is Qbiss ook verkrijgbaar als Qbiss Screen. De technische

ook detaillering op maat worden gecreëerd voor specifieke projecteisen.

gegevens van Qbiss Screen zijn te vinden op:

QBISS ONE – VLAK MODULAIR GEVELELEMENT
STARTDETAIL

DAKDETAIL

KOZIJNDETAIL

VOEGOPLOSSING

QBISS ONE – GEBOGEN MODULAIR GEVELELEMENT
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ONDERSTEUNING EN ADVIES

REFERENTIES

k

Van een eerste idee tot de uiteindelijke uitvoering: het
Trimo team ondersteunt u in elke fase van uw project, van
de planning en het architectonisch ontwerp tot de bouw
en de oplevering.
Het technische adviesteam van Trimo is een partner
waar

u

op

kunt

rekenen

voor

uitgebreide

ondersteuning tijdens de gehele duur van uw project.
De

technische

ondersteuning

omvat

visualisaties,

renderings, detaillering, BIM-engineering, virtual en
augmented reality, constructieberekeningen en beheer
van wijzigingen, informatie en middelen.
Individuele

oplossingen:

Het

technisch

adviesteam

biedt u speciale productoplossingen die perfect passen
bij uw project.
Ondersteuning en advies:
t: +31 492 34 47 30
e: qbiss.one@trimo-group.com

Building Information Modelling (BIM)
Building Information Modelling (BIM) maakt het
mogelijk

om

snel

en

nauwkeurig

esthetisch

geperfectioneerde gevelbekleding te ontwerpen in een
3D virtuele omgeving, samen met een overzicht van de
parameters, informatie en voordelen van het gekozen
systeem. Dit versnelt ook de communicatie in de eerste
ontwerpfase.
We

hebben

BIM-bibliotheken

van

onze

producten

ontwikkeld voor de meest geavanceerde engineeringsoftware Archicad en Revit om het ontwerp van het
gebouw te ondersteunen en te versnellen.
De Qbiss One BIM-bibliotheek is beschikbaar op: https://
trimo-group.com/en/trimo/downloads/design-tools/
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PORSCHE AUTOSHOWROOM

LOCATIE
ZWITSERLAND
JAAR VAN VOLTOOIING
2017
ARCHITECT
GOLDBECK RHOMBERG AG

20

21

HOOFDKWARTIER HEKA HERZOG

LOCATIE
DUITSLAND
JAAR VAN VOLTOOIING
2018

22
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ONDERZOEKSINSTITUUT ELI-ALPEN
LOCATIE
HONGARIJE
JAAR VAN VOLTOOIING
2017
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UNIVERSITAIR TANDHEELKUNDIG INSTITUUT

LOCATIE
PALESTINA
JAAR VAN VOLTOOIING
2018
ARCHITECT
HANI HASSAN ARCHITECTS
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WINKELCENTRUM MANGO

LOCATIE
SPANJE
JAAR VAN VOLTOOIING
2015
ARCHITECT
GCA ARQUITECTU RA

28
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EQUINIX LD6 DATACENTRUM

LOCATIE
VERENIGD KONINKRIJK
JAAR VAN VOLTOOIING
2015
ARCHITECT
ARUP ASSOCIATES
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EMIRATES ARENA EN SIR CHRIS HOYVELODROME

LOCATIE
VERENIGD KONINKRIJK
JAAR VAN VOLTOOIING
2012
ARCHITECT
3DREID
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WINKELCENTRUM

LOCATIE
VERENIGD KONINKRIJK
JAAR VAN VOLTOOIING
2015
ARCHITECT
MECANO0 ARCHITECTEN B.V.
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35

EAST BLACKBURN LEARNING COMMUNITY

LOCATIE
VERENIGD KONINKRIJK
JAAR VAN VOLTOOIING
2012
ARCHITECT
NICHOLAS HARE ARCHITECTS

37

VIALIA HOGESNELHEIDSTREINSTATION

LOCATIE
SPANJE
JAAR VAN VOLTOOIING
2010
ARCHITECT
MÉTRICA TIP ARQUITECTURA
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HEATHROW LUCHTHAVENTERMINAL 2 CONCOURSE B

LOCATIE
VERENIGD KONINKRIJK
JAAR VAN VOLTOOIING
2009
ARCHITECT
GRIMSHAW ARCHITECTS
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WINKELCENTRUM C.C. FABRIEKSOUTLET

LOCATIE
SPANJE
JAAR VAN VOLTOOIING
2011
ARCHITECT
ROSA
LÓPEZ

43

HOOFDKANTOOR DR GRANDEL AUGSBURG

LOCATIE
DUITSLAND
JAAR VAN VOLTOOIING
2009
ARCHITECT
PENEDER BAU-ELEMENTE
GMBH
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MERCUT PRODUCTIEHAL

LOCATIE
TSJECHIË
JAAR VANVOLTOOIING
2011
ARCHITECT
NEXTLEVEL STUDIO
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BRECON CLEANROOM SYSTEMS B.V.
LOCATIE
NEDERLAND
JAAR VAN VOLTOOIING
2017
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KANTOORGEBOUW MUNSTERS METAAL HELMOND

LOCATIE
NEDERLAND
JAAR VAN VOLTOOIING
2010
ARCHITECT
ARCHITECTENBURO JOOSTEN BNA
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CWK OPOLE CONGRESCENTRUM

LOCATIE
POLEN
JAAR VAN VOLTOOIING
2011
ARCHITECT
ARCHIMENTAL S.C.
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PARTYRENT LOGISTIEK CENTRUM

LOCATIE
DUITSLAND
JAAR VAN VOLTOOIING
2013
ARCHITECT
JAROSCH ARCHITEKTUR DARMSTADT
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STÖCKER WINKELCENTRUM

LOCATIE
OOSTENRIJK
JAAR VAN VOLTOOIING
2013
ARCHITECT
F2-ARCHITEKTEN ZT GMBH
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TRIMO D.0.0.
PRIJATELJEVA CESTA 12,
8210 TREBNJE, SLOVENIA
T: +386 (0)7 34 60 200
F: +386 (0)7 34 60 127
CIBISS.ONE@TRIMO-GROUP.COM
www.trimo-group.com

Trimo Group heeft het auteursrecht op de informatie en gegevens die in deze media worden verstrekt. Daarom is elke ongeoorloofde reproductie en distributie strikt verboden. De grootste zorg is besteed om te waarborgen dat de informatie/
details betrouwbaar, correct en compleet en niet misleidend zijn. Trimo, met inbegrip van haar dochterondernemingen, aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor fouten of informatie die misleidend blijkt te zijn. De informatie/details op
deze media zijn uitsluitend voor algemene doeleinden bestemd. Het gebruik ervan gebeurt op eigen initiatief en voor eigen verantwoordelijkheid en conform de plaatselijk geldende wetten. Eventuele afwijkingen in details en
projectoplossingen zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade met inbegrip, zonder beperking, van indirecte of gevolgschade, of welk verlies of schade dan ook die voortkomen uit
winstderving als gevolg van of in verband met het gebruik van deze media. Alle informatie die door Trimo Group wordt gepubliceerd is onderhevig aan voortdurende ontwikkeling en informatie/details op deze media is/zijn actueel op de datum van
publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de meest actuele informatie van Trimo te verkrijgen wanneer informatie/details worden gebruikt voor het project. De meest recente versie van het document is beschikbaar op
www.trimo-group.com. De meest recente versie van het gepubliceerde document in de Engelse taal heeft voorrang op andere vertaalde documenten.

Raadpleeg voor informatie over de levering van panelen Trimo’s Algemene Voorwaarden
https://trimo-group.comienitrimoigeneraLconditions-of-sale.

