
Kingspan’s architectonische gevelpanelen KS1000 AWP, geven
ontwerpers een ruime keuze aan producten voor horizontale en
verticale esthetische geveltoepassingen. Deze panelen zijn
beschikbaar in de breedtes 600, 900 en 1000 mm en zijn ideaal
voor toepassing op gebouwen met een hightech uitstraling,
waar esthetiek en markant voorkomen een belangrijke rol
spelen. Kingspan kan een volledige reeks profileringen
aanbieden: micro-rib, eurobox, vlak, mini-micro, plank, shiplap,
curvewall, tramline, convex en wave profiel. Een interessante
optie voor het combineren van verschillende visuele effecten
waar architectuur en vormgeving een belangrijke rol spelen.

KS1000 AWP
Architectonisch 
gevelsysteem



KS1000 MM (*A) (*C)

KS1000 AWP serie

KS1000 CX (*C) KS1000 WV (*C) KS1000 FL (*C)

KS1000 SL (*B)

KS1000 TL (*A) (*B)

KS1000 CW (*B)

KS1000 MR (*A) (*C)

(*A) Standaard profilering zonder meerprijs.
(*B) Alleen leverbaar in 1000 mm werkende breedte.
(*C) Ook in KS1000 Longspan uitvoering leverbaar.

KS1000 EB (*A) (*C) KS1000 PL (*A) (*B)



KS1000 AWP
Verticale aansluiting

KS1000 AWP
Horizontale aansluiting

• Blinde bevestiging.

• Werkende breedtes 900 en 1.000 mm
(600 mm optioneel verkrijgbaar, afhankelijk van
projectomvang).

• 100% betrouwbare thermische prestatie van
1,9 tot 6,7 m2.K/W.

• Keuze uit een tiental optische profileringen.

• Eenvoudig te monteren.

• Kan horizontaal en verticaal gemonteerd worden.

• Alle benodigde hulpmaterialen leverbaar.

• Creatieve vrijheid voor ontwerpers en eenvoudige
integratie met kozijnen, louvres enz.

• Door Efectis Nederland, LPCB, ISIB en FM getest en
gecertificeerd op brandwerendheid.

• Beschikbaar in lengtes tot 17.000 mm.

Bepaling Rc-waarde conform NEN 1068, zie rapport TNO Bouw 99-BT-BK-R0060.
De Rc-waardes voor 600 mm breed zijn verkrijgbaar bij afdeling Envirocare.
Zie voor brandwerendheid en reactie op brand pagina 38.

Architectonisch gevelpaneel 1.000 mm en 900 mm

Type 45 60 70 80 100      120 140

R-waarde m2.K/W 2,27 2,86 3.03 3,33 4,35      5,88     6,67

Rc-waarde m2.K/W 1,9 2,7 3,2 3,7 4,7 5,7      6,7

Gewicht kg/m2   0,63/0,4 staal 11,5 12,1 12,5 12,9 13,7      14,5      15,3

Gewicht kg/m2   0,9/0,5 alum. 5,4 6,0 6,4 6,8 7,6       8,2      9,0
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Kenmerken KS1000 AWP architectonisch gevelpaneel




