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TECU®-producten zijn gemaakt van 100% gerecycled koper. Materialen gemaakt van koper en
koperlegeringen zijn 100% recycleerbaar zonder enig kwaliteitsverlies. Deze essentiële toegevoegde waarde van TECU®-producten is ook een doorslaggevend argument voor het gebruik
ervan in gebouwen met LEED-, BREEAM- of DGNB-certificaten.

DE BESLISSING OM EEN
GEBOUW MET KOPER
TE BEKLEDEN BIEDT
DIVERSE CREATIEVE
UITDAGINGEN.

De duurzame TECU ® producten van KME bieden daartoe diverse mogelijkheden. De fascinerende natuurlijke oppervlakken van koper en koperlegeringen maken uniek ontwerpen mogelijk. Fabrieksmatig
geproduceerde systeemelementen geven een breed scala aan oplossingen – van vrije vorm ontwerpen
tot een simpele en economische vorm van bekleden van grote vlakken.
Eenmaal gemonteerd komen de TECU ® producten tot leven. En worden ze steeds mooier.

TECU ®
TECU® Patina
TECU® Patina koperen platen worden in een
speciaal ontwikkeld industrieel proces éénzijdig groen gepatineerd. De zo uit het koper
ontstane patinalaag komt overeen met de
natuurlijke patina die ontstaat door langdurige blootstelling aan weersinvloeden.

TECU® Patina

TECU® Patina_Boston

TECU® Patina_Hamburg

TECU® Patina_Oslo

TECU® Patina_Madrid

Nieuw groen!
Het assortiment voorgepatineerde oppervlakken van de moderne klassieker TECU®
Patina is uitgebreid met vier nieuwe varianten, waarmee de ontwerpmogelijkheden
voor architecten en ambachtslieden zijn
vergroot.

MODERNE OPLOSSINGEN IN KOPER VOOR DAK EN GEVEL

TECU® Premium
Een innovatieve legering van koper met een
laag gehalte aan hoogwaardig tin. Voor een
gemakkelijkere verwerking, een buitengewoon uiterlijk vanaf het begin en voor intensievere en snellere oxidatie. TECU® Premium
heeft een fijnkorrelige voorstructuur en een
matglanzende afwerking.

TECU® Gold
TECU® Gold, een nieuwe legering van koper
met aluminium, speciaal voor gevels, verkleurt na aanbrengen vrij snel naar mat om
daarna een indrukwekkend warmgouden
oppervlak te vormen. Ook al glanst het dan
niet, het doet onmiskenbaar aan het edele
metaal denken.

TECU® Bronze
Het originele warme roodbruine TECU®
Bronze ontwikkelt zich op een gedistingeerde
manier door het weer.

TECU® Brass
Als een van de best bekende koperlegeringen
is messing nu beschikbaar als TECU® Brass,
een bijzondere legering van koper en zink.
TECU® Brass_brownished
Gebruineerd messing: Voor architecten en
ontwerpers die op zoek zijn naar niet alledaagse oppervlakteafwerkingen bieden
we verschillende veredelingen voor het materiaal TECU® Brass. Voor nadere informatie
kunt u contact met ons opnemen.

TECU® Oxid
TECU® Oxid plaat en band zijn tweezijdig
voorgeoxideerd in een gepatenteerd materiaalvriendelijk industrieel proces. De
oxidehuid is niet kunstmatig, maar natuurlijk
gevormd uit het koper zelf.

TECU® Classic_coated
Koperrood met langdurige bescherming!
TECU® Classic_coated is het beproefde kopermateriaal TECU® Classic in verschillende
materiaaldiktes, voorzien van een tweelaagse
transparante PVDF-coating.

TECU® Design

_punch
Perforeren geeft een oneindig aantal nieuwe
mogelijkheden met de TECU® oppervlakken.
Zo kan een grote diversiteit aan transparantheid ontstaan: van bijna volledig
open tot slechts gedempte lichtdoorlaat.

_flatmesh
Het vlakke oppervlak van het gewalste
strekmetaal TECU®_flatmesh geeft openheid en stevigheid, de mechanische
bescherming van een open metalen huid
en de doorschijnendheid van een vitrage.

TECU® Bond

TECU® Bond
TECU® Bond combineert alle esthetische eigenschappen van
TECU® koper met de vlakheid en stijfheid van composietmaterialen.
TECU® Bond is uitermate geschikt voor grote, vlakke oppervlakken.
Het materiaal is verkrijgbaar in een uitvoering volgens de
brandclassificatie B-s1,d0 en op verzoek ook in A2.

_mesh
Het materiaal wordt ingesneden en gelijk
gestrekt tot een koperen strekmetaal.
Een metalen gordijn met functionele en
esthetische kwaliteit. De vele verschillende
textielachtige structuren van TECU®_mesh
oppervlakken geven openheid maar ook een
stevige barrière, en bieden zowel transparantie, individuele en karakteristieke impressies
van licht en een solide bescherming.

TECU® Toepassingsvoorbeelden

TECU® Systeemlosanges
TECU® Systeemruiten
Naast de speciale estethische kwaliteit bieden TECU® Systeemlosanges en systeemruiten ook economisch voordeel in gevelbekleding: de elementen worden simpel door middel van in
elkaar haken verbonden en gemonteerd.

TECU® Slot-In Panels System
TECU® Panels zijn – afhankelijk van constructie – aan een of
beide zijden van eindkappen voorziene gevelelementen in
individuele lengtes tot maximaal 4.000 mm en breedtes tot
ca. 400 mm. Montage op de bouw gebeurt met mes en groef
of door overlappen.

TECU® Cassettes
TECU® Cassettes zijn bekledingselementen, vierzijdig
haaks omgezet, in maatverhouding 1:1 tot 1:4. Productie
gaat volledig volgens klant- of architectspecificatie.

TECU® Plaat en Band voor felsnaad en roefbekleding
Ideaal voor individueel ontwerp maar ook voor traditionele
dak- en gevelconstructies: bekleding in staande felsnaad of
roeven. TECU® Koper is voor deze toepassingen leverbaar
als plaat of band.
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KME Italy S.p.A. Architectural Solutions
Via Morimondo, 26 Ex Richard Ginori Ed.01 Int. A5 20143 Mailand
T +39 02 89 140 21 F +39 02 89 140 281 info-tecu-italy@kme.com

ITALY

KME Rolled France S.A.S. Architectural Solutions
11 bis, rue de l’Hôtel de Ville 92411 Courbevoie Cedex FRANCE
T +33 624 302 083 F +33 1 47 896-932 info-tecu-france@kme.com
KME Spain S.A.U. Architectural Solutions
Ctra. de Sabadell B -140, km5 Sta. Perpètua de Mogoda 08130 Barcelona
T +34 93 5747102 F +34 93 5747 091 info-tecu-iberica@kme.com
KME Yorkshire Limited Architectural Solutions
Severn House, Prescott Drive Warndon Business Park Worcester
T +44 1905 751814 F +44 1905 751801 info-tecu-uk@kme.com

Architectural Solutions

Austria

Architectural Solutions

Czech Republic

Architectural Solutions

India

Architectural Solutions

Netherlands

Architectural Solutions

Romania

Architectural Solutions

Russia

Architectural Solutions

South East-Asia

Architectural Solutions

Switzerland

T +49 541 321-2000

GREAT BRITAIN

info-tecu-cz@kme.com

info-tecu-india@kme.com

T +31 653 743 892

T +49 541 321-4338

T +7 911 799 4030

WR4 9NE

info-tecu-austria@kme.com

T +42 073 260 0585

T +91 96 63 31 47 54

SPAIN

info-nl@kme.com

info-tecu-be@kme.com

info-tecu-ro@kme.com

info-ru@kme.com

T +65 63 37 86 71

T +49 541 321-4338

info-sg@kme.com
info-tecu-ch@kme.com

0221.000.0108

ARCHITECTURAL SOLUTIONS

KME Germany GmbH Architectural Solutions
Klosterstraße 29 49074 Osnabrück GERMANY
T +49 541 321-2000 F +49 541 321-2111 info-tecu@kme.com

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het belang van
de technische vooruitgang. De kleuren in deze brochure zijn drukgetrouw
weergegeven en moeten als benaderend worden beschouwd.

WWW.KME.COM/TECU

® = registered trademark

Voor meer informatie, zie:

