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WANDSYSTEMEN
Liberta wandcassettes

Liberta 100

toepassing

staal:

gevelbekleding

1,00 - 1,20 - 1,50 mm verzinkt gecoat staal

(EN AW 1050 H14) v.v. poeder coating

profiel: RSP100

1,25 - 1,50 - 2,00 mm aluminium

PVDF gecoat; volgens RUUKKI kleurenkaart

aluminium:

tevens in RVS, zuur-bestendig staal en koper leverbaar

afmetingen: variabel volgens tabel

cassettes zijn voorzien van gaten t.b.v. bevestigingen Ø7 mm

20 - 60 mm

20 - 60 mm

voegbreedtes (D):

gaten t.b.v. afvoer van condensvocht ovaal 5 x 15 mm

cassette diepte (C):

horizontale voeg verticale voeg

A - maat

B
 -

 m
a
a
t

TOEPASSINGEN:
* woningbouw
* utiliteitsbouw
* hallenbouw
* renovatie

Liberta cassettes worden altijd op maat gemaakt voor uw 
project. Hierbij dienen de hoogte, breedte en diepte 
evenals voeghoogtes en -breedte opgegeven te worden.

De Liberta 100 gevelcassettes  zijn zowel binnen als 
buiten toe te passen. Deze cassette wordt zichtbaar 
bevestigd in de voorgeperforeerde flenzen. In de 
onderzijde van de cassette zijn openingen gestanst ten 
behoeve van ventilatie achter de vliesgevel en het 
afvoeren van condensvocht. Voor de Liberta 100 zijn 
tevens cassettes leverbaar in hoekvormen, gebogen 
vormen en schuine cassettes .

MAATVOERINGTABEL

Afgebeeld staan de maximale hoogtematen bij een  breedtemaat en 
v.v., gebaseerd op uitvoering in verzinkt, gecoat staal met een 
materiaaldikte van 1,50 mm. Afwijkende maatvoeringen zijn mogelijk 
afhankelijk van materiaal, productie- en uitvoeringsmogelijkheden.
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WANDSYSTEMEN
Liberta wandcassettes

Liberta 102

toepassing

staal:

gevelbekleding

1,00 - 1,20 - 1,50 mm verzinkt gecoat staal

(EN AW 1050 H14) v.v. poeder coating

profiel: RSP102

1,25 - 1,50 - 2,00 mm aluminium

PVDF gecoat; volgens RUUKKI kleurenkaart

aluminium:

tevens in RVS, zuur-bestendig staal en koper leverbaar

afmetingen: variabel volgens tabel

cassettes zijn voorzien van gaten t.b.v. bevestigingen Ø7 mm

20 - 60 mm

20 - 60 mm

voegbreedtes (D):

gaten t.b.v. afvoer van condensvocht ovaal 5 x 15 mm

cassette diepte (C):

horizontale voeg verticale voeg

A - maat

B
 -

 m
a
a
t

TOEPASSINGEN:
* woningbouw
* utiliteitsbouw
* renovatie

Liberta cassettes worden altijd op maat gemaakt voor uw 
project. Hierbij dienen de hoogte, breedte en diepte 
evenals voeghoogtes en -breedte opgegeven te worden.

De Liberta 102 gevelcassettes  zijn zowel binnen als 
buiten toe te passen. Deze cassette wordt zichtbaar 
bevestigd in de voorgeperforeerde flenzen. In de 
onderzijde van de cassette zijn openingen gestanst ten 
behoeve van ventilatie achter de vliesgevel en het 
afvoeren van condensvocht. Voor de Liberta 102 zijn 
tevens cassettes leverbaar in hoekvormen en schuine 
cassettes.

MAATVOERINGTABEL

Afgebeeld staan de maximale hoogtematen bij een  breedtemaat en 
v.v., gebaseerd op uitvoering in verzinkt, gecoat staal met een 
materiaaldikte van 1,50 mm. Afwijkende maatvoeringen zijn mogelijk 
afhankelijk van materiaal, productie- en uitvoeringsmogelijkheden.
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WANDSYSTEMEN
Liberta wandcassettes

Liberta 102 - GRANDE

toepassing

staal:

gevelbekleding

1,00 - 1,20 mm verzinkt gecoat staal

profiel: RSP102G

PVDF gecoat; volgens RUUKKI kleurenkaart

tevens in RVS leverbaar

afmetingen: variabel volgens tabel

cassettes zijn voorzien van gaten t.b.v. bevestigingen Ø7 mm

25 mm

25 mm

voegbreedtes (D):

gaten t.b.v. afvoer van condensvocht ovaal 5 x 15 mm

cassette diepte (C):

horizontale voeg verticale voeg

A - maat

B
 -

 m
a
a
t

TOEPASSINGEN:
* woningbouw
* utiliteitsbouw
* renovatie

Liberta Grande cassettes worden altijd op maat gemaakt 
voor uw project. Hierbij dienen de hoogte en breedte 
opgegeven te worden.

Doordat aan de achterzijde van de cassette versteviging 
is aangebracht, kunnen er zeer grote cassettes gemaakt 
worden.

De Liberta 102 Grande gevelcassettes  zijn zowel 
binnen als buiten toe te passen. Deze cassette wordt 
zichtbaar bevestigd  in de voorgeperforeerde flenzen. In 
de onderzijde van de cassette zijn openingen gestanst 
ten behoeve van ventilatie achter de vliesgevel en het 
afvoeren van condensvocht. Voor de Liberta 102 Grande 
zijn tevens cassettes leverbaar in hoekvormen en 
schuine cassettes .

MAATVOERINGTABEL

Afgebeeld staan de maximale hoogtematen bij een bepaalde 
breedtemaat en v.v., gebaseerd op uitvoering in verzinkt, gecoat 
staal met een materiaaldikte van 1,20 mm.

Cassettes welke in de tabel van de Liberta 102 vallen, worden 
uitgevoerd zonder versteviging.
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WANDSYSTEMEN
Liberta wandcassettes

Liberta 200

toepassing

staal:

gevelbekleding

1,00 - 1,20 - 1,50 mm verzinkt gecoat staal

(EN AW 1050 H14) v.v. poeder coating

profiel: RSP200

1,25 - 1,50 - 2,00 mm aluminium

PVDF gecoat; volgens RUUKKI kleurenkaart

aluminium:

tevens in RVS, zuur-bestendig staal en koper leverbaar

afmetingen: variabel volgens tabel

cassettes voorzien van ovale gaten t.b.v. bevestigingen 5 x 10 mm

horizontaal 15 - 60 mm; verticaal 5 - 30 mm

25 - 60 mm

voegbreedtes (D):

gaten t.b.v. afvoer van condensvocht ovaal 5 x 15 mm

cassette diepte (C):

horizontale voeg verticale voeg

TOEPASSINGEN:
* woningbouw
* utiliteitsbouw
* renovatie

A - maat

B
 -

 m
a
a
t

Liberta cassettes worden altijd op maat gemaakt voor uw 
project. Hierbij dienen de hoogte, breedte en diepte 
evenals voeghoogtes en -breedte opgegeven te worden.

De Liberta 200 gevelcassettes  zijn zowel binnen als 
buiten toe te passen. Deze cassette wordt onzichtbaar 
bevestigd. In de onderzijde van de cassette zijn 
openingen gestanst ten behoeve van ventilatie achter 
de vliesgevel en het afvoeren van condensvocht. Voor de 
Liberta 200 zijn tevens cassettes leverbaar in 
hoekvormen en schuine cassettes .

MAATVOERINGTABEL

Afgebeeld staan de maximale hoogtematen bij een  breedtemaat 
en v.v., gebaseerd op uitvoering in verzinkt, gecoat staal met een 
materiaaldikte van 1,50 mm. Afwijkende maatvoeringen zijn 
mogelijk afhankelijk van materiaal, productie- en 
uitvoeringsmogelijkheden.
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WANDSYSTEMEN
Liberta wandcassettes

Liberta 500

toepassing

staal:

gevelbekleding

1,00 - 1,20 mm verzinkt gecoat staal

(EN AW 1050 H14) v.v. poeder coating

profiel: RSP500

1,25 mm aluminium

PVDF gecoat; volgens RUUKKI kleurenkaart

aluminium:

tevens in RVS, zuur-bestendig staal en koper leverbaar

afmetingen: variabel volgens tabel

cassettes voorzien van ovale gaten t.b.v. bevestigingen 5 x 10 mm

5 - 30 mm

25 - 50 mm

voegbreedtes (D):

gaten t.b.v. afvoer van condensvocht ovaal 5 x 15 mm

cassette diepte (C):

horizontale voeg verticale voeg

TOEPASSINGEN:
* woningbouw
* utiliteitsbouw
* renovatie

A - maat

B
 -

 m
a
a
t

Liberta cassettes worden altijd op maat gemaakt voor uw 
project. Hierbij dienen de hoogte, breedte en diepte 
evenals voeghoogtes en -breedte opgegeven te worden.

De Liberta 500 gevelcassettes  zijn zowel binnen als 
buiten toe te passen. Deze cassette wordt onzichtbaar 
bevestigd. In de onderzijde van de cassette zijn 
openingen gestanst ten behoeve van ventilatie achter 
de vliesgevel en het afvoeren van condensvocht. Voor de 
Liberta 500 zijn tevens cassettes leverbaar in 
hoekvormen.

MAATVOERINGTABEL

Afgebeeld staan de maximale hoogtematen bij een breedtemaat en 
v.v., gebaseerd op uitvoering in verzinkt, gecoat staal met een 
materiaaldikte van 1,20 mm. Afwijkende maatvoeringen zijn mogelijk 
afhankelijk van materiaal, productie- en uitvoeringsmogelijkheden.
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WANDSYSTEMEN
Liberta wandcassettes

Liberta 502 GRANDE

toepassing

staal:

gevelbekleding

1,00 - 1,20 mm verzinkt gecoat staal

profiel: RSP502G

PVDF gecoat; volgens RUUKKI kleurenkaart

tevens in RVS leverbaar

afmetingen: variabel volgens tabel

cassettes voorzien van ovale gaten t.b.v. bevestigingen 5 x 10 mm

5 - 30 mm

25 mm

voegbreedtes (D):

gaten t.b.v. afvoer van condensvocht ovaal 5 x 15 mm

cassette diepte (C):

horizontale voeg verticale voeg

TOEPASSINGEN:
* woningbouw
* utiliteitsbouw
* renovatie

A - maat

B
 -

 m
a
a
t

Liberta Grande cassettes worden altijd op maat gemaakt 
voor uw project. Hierbij dienen de hoogte en breedte 
opgegeven te worden.

Doordat aan de achterzijde van de cassette versteviging 
is aangebracht, kunnen er zeer grote cassettes gemaakt 
worden.

De Liberta 502 Grande gevelcassettes  zijn zowel 
binnen als buiten toe te passen. Deze cassette wordt 
onzichtbaar bevestigd . In de onderzijde van de 
cassette zijn openingen gestanst ten behoeve van 
ventilatie achter de vliesgevel en het afvoeren van 
condensvocht. Voor de Liberta 502 Grande zijn tevens 
cassettes leverbaar in hoekvormen.

MAATVOERINGTABEL

Afgebeeld staan de maximale hoogtematen bij een breedtemaat en 
v.v., gebaseerd op uitvoering in verzinkt, gecoat staal met een 
materiaaldikte van 1,20 mm.

Cassettes welke in de tabel van de Liberta 500 vallen, worden 
uitgevoerd zonder versteviging.

H5
6



SDS Ommen Systemen & Projecten BV
tel. 0529 - 450 000  -  fax 0529 - 454 665
info@sdsommen.nl  -  www.sdsommen.nl

WANDSYSTEMEN
Liberta wandcassettes

Liberta Cor-Ten

toepassing

materiaal:

gevelbekleding

1,50 mm Cor-Ten A-staal

profiel: RSP600

afmetingen: variabel volgens tabel

cassettes voorzien van gaten t.b.v. bevestigingen Ø8 en 10 mm

10 - 30 mm

30 mm

voegbreedtes (D):

cassette diepte (C):

horizontale voeg verticale voeg

TOEPASSINGEN:
* woningbouw
* utiliteitsbouw
* renovatie

Liberta Cor-Ten cassettes worden geproduceerd uit een 
bijzondere metaallegering waardoor na verloop van tijd 
een oxidatielaag ontstaat aan de buitenzijde.

Deze cassettes worden zichtbaar bevestigd in de boven- 
en onderflens. voor de Liberta Cor-Ten cassettes zijn 
tevens hoekcassettes leverbaar.

MAATVOERINGTABEL

Afgebeeld staan de maximale hoogtematen bij een bepaalde 
breedtemaat en v.v., gebaseerd op uitvoering in Cor-Ten A-staal met 
een materiaaldikte van 1,50 mm. Afwijkende maatvoeringen zijn 
mogelijk afhankelijk van materiaal, productie- en 
uitvoeringsmogelijkheden
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 -
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A - maat

34 mmhorizontale voeg:

H5
7


