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Circulair-Modulair-Bouwsystemen



SmartSIP bouwsysteem

Het smartSIP bouwsysteem wordt gebruikt om het ruwbouw casco van een
gebouw te voorzien van een constructieve en thermische schil. De term SIP
staat voor constructief isolerende sandwichpanelen. De panelen zijn voorzien
van een binnen en buitenblad van OSB/3 met daartussen een isolatiekern van
EPS of BASF Neopor. 

Het SmartSIP bouwsysteem wordt als prefab elementen op de bouwplaats
geleverd en kan in een aantal dagen worden gemonteerd. Isolatie en constructie
in 1 systeem!

Op weg naar NOM of BENG- woningen

Door de hoge thermische eigenschappen van het 5s SIP bouwsysteem is het
uitermate geschikt om in combinatie met het juiste ontwerp en uitvoeringsdetails
de basis te bieden voor BENG, NOM of zelfs passieve woning. 

Vanaf 1 januari 2020 worden de BENG (bijna energieneutraal gebouw)
indicatoren de nieuwe standaard, een consequentie van deze nieuwe eisen is
dat een beter geïsoleerde schil en luchtdichtheid zwaarder gaan wegen. 

Met het  SmartSIP systeem zijn waardes van Rc5 tot zelfs Rc10 haalbaar, dit en
de zeer hoge luchtdichtheidsklasse (3) , Qv10 waarde van < 0,15 dm3/s.m2,
maakt het uitermate geschikt om zeer energiezuinige gebouwen te realiseren.

Bouwsysteem - Op weg naar BENG



Het SmartSIP bouwsysteem heeft in tegenstelling tot de traditionele SIP panelen geen
ontwerp beperkingen (Wij kunnen het door de architect gemaakte ontwerp 1 op 1
overnemen). 

De hoge isolatiewaardes van de panelen bieden de architect de mogelijkheid om zeer
slank te ontwerpen, dit kan esthetisch van grote meerwaarde zijn en daarnaast wordt
er meer netto vloeroppervlak gecreëerd. 

Ons professionele team biedt technische ondersteuning bij het ontwerp en de
engineering.

Ontwerpen met het SmartSIP bouwsysteem



De panelen zijn voorzien van een binnen en buitenblad van OSB/3 met
daartussen een isolatiekern van EPS of BASF Neopor.
Afhankelijk van het ontwerp wordt er constructie in de panelen gebracht, dit
verschilt per gebouw. Er kunnen verschillende materialen worden toegepast van
vuren constructiehout tot LVL of indien nodig staal. 

Door het koppelen van de elementen versterken de eigenschappen van de
verschillende materialen elkaar en ontstaat er een zeer sterk geheel. 

Het bouwsysteem wordt geleverd in 5 verschillende diktes: 114 mm, 165 mm, 210
mm, 260 mm en 311 mm. De standaard breedte per paneel is 1220 mm en de
maximale engte 6100 mm. 

De productie vindt plaats in een volledig geklimatiseerde omgeving en onder ISO-
9001. Door sterke R&D en strikte kwaliteitscontrole wordt het SmartSIP
bouwsysteem wereldwijd gebruikt om energiezuinige huizen te bouwen.

SmartSIP techniek



Zelfbouwen

Wilt u zelf een huis bouwen? 

Wij leveren bouwpakketten op maat, volledige set installatietekeningen en ons
professionele team biedt technische ondersteuning om u uw droomhuis te helpen
realiseren.

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning verzorgen wij alle benodigde
constructietekeningen en rapportages. Neem contact op en vraag naar de
mogelijkheden.



Isolatiewaardes SmartSIP panelen



Alles op een rijtje



www.Smartfasthouse.nl


