Onderscheidende bouwmerken ontmoeten elkaar in Tiel. In de utiliteitsbouw
spelen de producten van Hebel cellenbeton en Kingspan sandwichpanelen vaak
gezamenlijk een belangrijke rol. Zeker bij de bouw van kwalitatief hoogwaardige bedrijfshallen. Niet zo vreemd dus dat Kingspan bij de nieuwbouw van de
productielocatie in Tiel in het kader van goede brandbeheersing meteen dacht aan
brandwanden van Hebel cellenbeton. Die weren een brand tot meer dan zes uur.

HEBEL: brandwerendheid in
productielocatie Kingspan Tiel
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Max. brandwering: 360 min
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