HEBEL,
ecologisch en duurzaam
bouwen aan de toekomst

Reeds jaren wordt HEBEL erkend als ecologisch bouwmateriaal.
Door zijn geringe gewicht zijn slechts een kleine hoeveelheid, in de
natuur ruim voorkomende, grondstoffen nodig bij de productie.
Door zijn samenstelling, zijn fabricatietechniek met laag energieverbruik, zijn hoge isolatiewaarden en zijn potentieel integrale recyclage,
is HEBEL een van nature duurzaam en ecologisch materiaal.

Energieverbruik
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Materiaal geproduceerd met
gerecycleerd cellenbeton

HEBEL is ook:
■ optimale brandwerendheid (6 uur) en
bescherming bij explosie

Alle afval van cellenbeton wordt gerecycleerd en herbruikt in de fabriek.
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Vragen over HEBEL?
Vraag vrijblijvend advies bij onze
projectverantwoordelijken op
tel. 03/250 47 70 of bezoek
onze website www.xella.be

HEBEL kan volledig gerecycleerd worden.
De cellenbetonafval wordt vermalen en heropgenomen
in het productieproces.

HEBEL® en Xella® zijn geregistreerde merken van de Groep Xella.
De namen van de architecten van de in deze brochure getoonde projecten zijn verkrijgbaar op aanvraag.
Met het oog op een constante verbetering van onze producten, kan het gamma te allen tijde aangepast
worden zonder voorafgaandelijke waarschuwing. Gelieve contact op te nemen met Xella voor inlichtingen
i.v.m. de beschikbaarheid en de exacte eigenschappen van onze producten.
Xella neemt geen enkele verantwoordelijkheid in het geval van eventuele schade opgelopen door informatie die in dit dossier staat, alhoewel deze informatie zorgvuldig werd uitgewerkt. Niets van deze publicatie
mag overgenomen of hergebruikt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Xella.
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