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Aluminium composiet is door de uitgebreide mogelijkheden een perfect materiaal voor future-proof
bouwen. Door de samenstelling van het materiaal is het zeer rigide, stevig en licht, waardoor dit
uiterst geschikt is voor verschillende doeleinden. De bewerkbaarheid van het product leent zich
perfect voor gevelbouw, interieur design, transportbouw en afwerking van verschillende constructies.
Doordat het materiaal zeer duurzaam is kan het worden ingezet als substituut voor verschillende
materialen. Composiet heeft dus zowel design als technische voordelen.
 
Bij Allpro kunt u zowel klein-als grootschalige inkoop doen van aluminium composiet. Premium
kwaliteit van de producten die Allpro aanlevert garandeert duurzaamheid en werkbaarheid. U kunt
bij ons terecht voor de inkoop van Larson en Larcore panelen van Alucoil en uiteraard voor de
bijbehorende bevestigingsmaterialen. Wij bieden een variatie van standaardkleuren aan, maar
andere kleuren zijn uiteraard op aanvraag ook leverbaar. 

Aluminium Composiet panelen bij Allpro
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De honingraatpanelen, ook bekend als ‘honeycomb’
zijn zeer sterke, lichtgewicht composietpanelen.

Deze bestaan uit een kern van aluminium
honingraat, aan weerszijden bedekt met een

hechtlaag, vervolgens wederom aluminium en aan
de kleurzijde een beschermende folie. Door de kern
van honingraat is het materiaal zeer onbuigzaam, in

tegenstelling tot massieve materialen. Daardoor
kunnen zeer grote overspanningen worden

gerealiseerd. Met een gewicht van slechts 5,17 kg
per vierkante meter (afhankelijk van dikte uiteraard)

is dit multifunctionele materiaal zeer geschikt voor
doeleinden als liften, interieurtoepassingen,

transportbouw, marinebouw, brandwerende
deuren, façades en uiteraard gevelconstructies.

Allpro heeft standaard Larcore panelen op voorraad
met ‘hotmelt’, dit is een primerlaag die geschikt is als
onderlaag voor een grote variatie gewenste kleuren.

Het materiaal is tevens volledig recyclebaar.

LARSON®

COMPOSIET   

Deze composietpanelen bestaan uit een
mineralen kern welke aan beide kanten is
bedekt met aluminium, de kleurkant is voorzien
van een beschermende folie. In totaal is het
materiaal 4 millimeter dik. Door het lichte
gewicht en de grote variatie aan mogelijkheden
qua kleur is het materiaal zeer geschikt voor
verschillende design doeleinden. Denk hierbij
aan gevelcassettes, dakkappellen,
achterwanden, interieuraankleding,
scheidingswanden en nog veel meer. Het
materiaal is zeer eenvoudig te bewerken,
waardoor gebruikers snel en eenvoudig kunnen
maken wat zij voor ogen hebben en hun
ontwerpen ook kunnen realiseren. 

LARCORE®

HONEYCOMB   

Larson    VS. Larcore® ®
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Verkrijgbaarheid
Allpro heeft een standaardassortiment aan aluminium composiet panelen op
voorraad. Een overzicht van het standaardmateriaal vind u onderstaand. Mocht u
specifieke wensen hebben, assisteren wij u graag bij het realiseren hiervan.
 
Uiteraard is er een mogelijkheid voor het opvragen van kleursamples, neem
daarvoor contact op met onze serivce afdeling via 0416 - 34 07 36 of stuur een
mail naar service@allpro.nl.
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