Een breed scala aan kleuren
®
voor GreenCoat producten

Het is gemakkelijk het juiste
GreenCoat® product te kiezen!
GreenCoat® is het SSAB-merk voor innovatieve, milieuvriendelijke
oplossingen met voorgelakt staal voor de bouwindustrie. Als
groenste en één van de meest volledige collecties van hoogwaardig voorgelakt staal voor buitentoepassingen biedt GreenCoat®
veel essentiële voordelen.
De meeste GreenCoat® producten hebben een bio-based
coating waarin een belangrijk deel van de traditionele fossiele

oplosmiddelen zijn vervangen door Zweedse koolzaadolie. De
gepatendeerde bio-based coatings bieden niet alleen milieuvoordelen, maar ook betere prestaties.
Hieronder kunt u het juiste GreenCoat®-product voor uw
toepassing vinden. GreenCoat®-producten zijn milieuvriendelijk,
UV-bestendig (tot RUV4), energie-efficiënt, krasbestendig, hebben
een goede vormbaarheid en bieden jarenlange kleurstabiliteit.

Prdouctaanbod – dakbedekking
NATURA
Bio-based coating met Zweedse koolzaadolie (BT*).
GreenCoat Pro BT
GreenCoat PLX Pro BT
GreenCoat PLX Pural BT
GreenCoat Crown BT
GreenCoat Mica BT

ENERGIE-EFFICIËNT
Reflecteert de zon en verlaagt energieverbruik voor
een koeler interieur.
GreenCoat Cool

REPRODUCEERBARE KLEUREN
De kleinste toleranties voor perfecte
kleurconsistentie van levering tot levering.

EXTRA VORMBAARHEID
Gespecialiseerde producten voor
loodgieters/dakdekkers.

GreenCoat Crown BT

GreenCoat PLX Pro BT
GreenCoat PLX Pural BT
GreenCoat PLX Legacy

DUURZAAMHEID IN DE BUITENLUCHT
Beste kleur- en glansbehoud door de jaren heen.
GreenCoat Pro BT
GreenCoat Mica BT
GreenCoat Crown BT

Natura: Deze GreenCoat producten zijn voorzien van een bio-based coating waarin een belangrijk deel van de traditionele fossiele oplosmiddelen zijn vervangen door Zweedse koolozaadolie, hetgeen uniek
is in de markt. SSAB heeft een wereldwijd patent op deze coatingtechnologie. De voordelen liggen in bewezen hoge kwaliteit gecombineerd met een duurzame bio-based coating.
Energy Efficient: GreenCoat Cool geeft uw gebouw een buitenlaag die de zonnestraling reflecteert. De ideale keuze voor gekoelde gebouwen.
Duurzaamheid voor buiten: Deze GreenCoat® producten bieden de langste garanties voor duurzaamheid in de open lucht. Ze hebben bewezen dat ze decennialang barre weersomstandigheden kunnen weerstaan, zelfs in het barre Scandinavische klimaat.
Reproduceerbare kleuren: kies dit product wanneer u speciale, kleine kleurtoleranties nodig hebt voor uw toepassing. Modulaire dakbedekking is een typische producttoepassing.
Verbeterde vormbaarheid: producten voor vakmensen die materiaal met hoge vormbaarheid vereisen. Het staal in deze producten is samen met loodgieters ontwikkeld en is met de hand vormbaar, zelfs tot -15°C.

Productaanbod – gevels
NATURA
Bio-based coating met Zweedse koolzaadolie (BT*).

DUURZAAMHEID IN DE BUITENLUCHT
Beste kleur- en glansbehoud door de jaren heen.

GreenCoat Crown BT
GreenCoat Pural Farm BT

GreenCoat Hiarc
GreenCoat Hiarc Max
GreenCoat Crown BT
GreenCoat Pural Farm BT

REPRODUCEERBARE KLEUREN
De kleinste toleranties voor perfecte
kleurconsistentie van levering tot levering.
GreenCoat Hiarc
GreenCoat Hiarc Max

Natura: Deze GreenCoat producten zijn voorzien van een bio-based coating waarin een belangrijk deel van de traditionele fossiele oplosmiddelen zijn vervangen door Zweedse koolozaadolie, hetgeen uniek
is in de markt. SSAB heeft een wereldwijd patent op deze coatingtechnologie. De voordelen liggen in bewezen hoge kwaliteit gecombineerd met een duurzame bio-based coating.
Duurzaamheid voor buiten: deze GreenCoat® producten bieden de langste garanties voor duurzaamheid in de open lucht. Ze hebben bewezen dat ze decennialang barre weersomstandigheden kunnen weerstaan, zelfs in het barre Scandinavische klimaat.
Reproduceerbare kleuren: kies deze producten wanneer u speciale, kleine kleurtoleranties nodig hebt voor uw toepassing. Behalve het grote aantal kleuren worden deze producten ook aangeboden in speciale
metallic uitvoeringen en met speciale schaduweffecten.

Productaanbod – regenwatersystemen
EXTRA VORMBAARHEID
Bijzonder vormbaar met dubbelzijdige coating.
GreenCoat RWS Pro

Verbeterde vormbaarheid:GreenCoat RWS Pro is zeer flexibel;
kan in verschillende vormen worden gebracht zonder de coating te
beschadigen. Het biedt een verbeterde duurzaamheid en is speciaal
ontwikkeld voor regenwatersystemen van hoge kwaliteit.

Een breed scala aan kleuren voor GreenCoat® producten
Levendig en duurzaam – GreenCoat®-producten zijn beschikbaar in een breed scala aan kleuren. In dit document vindt u onze 28
topkleuren, afgestemd met architecten, bouwspecialisten en partners. Elke kleur is zorgvuldig geselecteerd op basis van moderne
bouw- en designtrends.
We adviseren u om fysieke GreenCoat® kleurmonsters aan te vragen om de juiste kleurkeuze te bepalen op:
samples.greencoat@ssab.com.
Als u de kleur die u zoekt niet vindt, is er ook een groot scala aangepaste GreenCoat®-kleuren en -afwerkingen beschikbaar.
Nieuwe kleuren kunnen speciaal op uw wensen worden afgestemd.
Houd er rekening mee dat GreenCoat PLX-producten een apart kleurengamma hebben. Om kleurstalen voor GreenCoat PLX
te bestellen, kunt u contact opnemen met: greencoat.nl@ssab.com
Nordic Night Black
RR33 / SS0015

Nordic White
RR1H3 / SS0020

Walnut Brown
RR32 / SS0387

Winter White
RR20 / SS0005

Chestnut Brown
RR887 / SS0435

Snow White
RR19 / SS0001

Hazelnut Brown
RR8H2 / SS0426

Limestone Grey
RR268 / SS0022

Acorn Brown
RR827 / SS0434
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NIGHTLY
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Frost White
RR106 / SS0009

Cottage Red
RR29 / SS0758

Stone Grey
RR22 / SS0554

Brick Red
RR7F2 / SS0742

Rock Grey
RR237 / SS0061

Red Clay
RR7G3 / SS0762
EARTH
REDS

Pebble Grey
RR21 / SS0011

Anthracite Grey
RR2H8 / SS0087
COUNTRY
YELLOWS

Harvest Yellow
RR24 / SS0189

Mountain Grey
RR23 / SS0036

MINERAL
GREYS

Slate Grey
RR2H3 / SS0534

Silver Fir Green
RR5J3 / SS0975

Leaf Green
RR594 / SS0874

FOREST
GREENS

Pine Green
RR11 / SS0830

Lake Blue
RR35 / SS0558

WATER
BLUES

Ocean Blue
RR4F8 / SS0510

Metallic Silver
RR40 / SS0045

Metallic Dark Silver
RR41 / SS0044

METALLIC

Metallic Titanium
RR45

SSAB is een staalproducent gevestigd in Scandinavië en de VS. Het biedt producten
en diensten aan, die in nauwe samenwerking met klanten worden ontwikkeld om
een sterkere, lichtere en meer duurzame wereld te creëren. SSAB heeft productiefaciliteiten in Zweden, Finland en de VS en werknemers in meer dan 50 landen.
www.ssab.com

GreenCoat® is verkrijgbaar in

SSAB en haar dochterondernemingen hebben erop toegezien dat de inhoud van deze publicatie accuraat is. Wij
accepteren echter geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor fouten of informatie die als misleidend
wordt geacht. Suggesties voor of beschrijvingen van het eindgebruik of de toepassing van producten of werkwijzen
dienen alleen ter informatie. SSAB en haar dochterondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten
aanzien daarvan.
Niets in deze publicatie mag worden herdrukt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SSAB.
Deze brochure is gedrukt door een drukkerij met een Nordic Swan Ecolabel certificering. Dit wijst op een bedrijf dat
voldoet aan strenge milieueisen en wat beschikt over een Nordic Ecolabel licentie.

Nordic Ecolabel Printed Matter Licence No 341362
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Volg GreenCoat® op
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SSAB maakt al meer dan 50 jaar producten voor de bouwsector. Het is pionier
en innovator in het vervaardigen van duurzame voorgelakte staal producten met
Zweedse koolzaadolie in de coating. Deze unieke, gepatenteerde oplossing verlaagt
de ecologische voetafdruk van GreenCoat ® producten aanzienlijk en maakt van de
GreenCoat ® voorgelakte staalproducten het groenste aanbod voor daken, gevels en
regenwaterafvoerssystemen.

