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Balkons in uitkraging

Vrijdragende 
plaat (type M)

Buitenhoek 
(type M-CO)

Ondersteunde balkons

Ondersteunde 
plaat (type V)

Ondersteunde 
uitkragende 

plaat (type V±)

Loggia paneel 
(type M±)

Borstweringen, conso-
les, balustrades

Attica-element 
(type A)

Console (type 
O)

Venster borst-
wering (type F)

Andere standaardele-
menten

Draagbalk 
(type S)

uitkragend 
wandpaneel 

(type W)

Korte elemen-
ten voor speci-
ale belastingen 
(modules type 

M)

Speciale elementen

Schuine bal-
kons

Ronde balkons

Productoverzicht
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Egcobox®

Koudebrugonderbreking
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Trekstang

Stuiklassen

Roestvrij staal in de voegzone

Thermische isolatie

Polystyreen

Steenwol

Fenolschuim

Dikte 80/100/120 mm

Brandbeveiliging

Steenwol

Brandbeveiligingspanelen

Schuifkrachtstaaf

roestvrij staal

Nauwsluitend druklager

roestvrij staal

Voordelen
 ˎ ETA-goedgekeurd systeem, dezelfde types bruikbaar in 

de hele EU

 ˎ Eenvoudige installatie dankzij nauwsluitende druklagers

 ˎ Individuele aanpassing van alle elementen volgens geo-

metrische specificaties mogelijk

 ˎ Ondersteuning voor uw gedetailleerde planning met 

CAD-details, BIM-bestanden en aanbestedingsteksten

 ˎ Snel en eenvoudig dimensioneren en dimensioneren met 

de gratis Egcobox® dimensioneringssoftware

Egcobox® koudebrugonderbreking
Typen volgens ETA (European Technical Assessment) en EN 1992 (EC2)
De gebruikers van gebouwen stellen steeds hogere eisen op het gebied van besparing op verwarmingskosten, een 

gezond binnenklimaat en de daarmee gepaard gaande voorkoming van condensatie en schimmelvorming. Daarom moet 

bij de planning aandacht worden besteed aan het minimaliseren van koudebruggen in het gebied van de gebouwschil. 

Koudebruggen kunnen worden verminderd met de thermisch isolerende Egcobox® verbinding. Het Egcobox® statisch 

verbindingselement scheidt thermisch een extern component van een intern component. De statische functie van de 

Egcobox® wordt overgenomen door een staafraamwerk van betonstaal, dat door de thermische isolatie wordt geleid en zo 

het te verbinden onderdeel met het gebouw verbindt.

Egcobox® koudebrugonderbreking
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Diktes en materiaaltypes van de thermische isolatie
De statische functie van de Egcobox® elementen wordt overgenomen door een 

staafconstructie van wapeningsstaal, die wordt gedragen door de meestal 80 tot 

120 mm dikke thermische isolatie. Afhankelijk van de eisen kunnen de volgende 

materialen worden gekozen:

 ˎ Polystyreen 0,031 W/mK

 ˎ Steenwol 0,037 W/mK

 ˎ Fenolharsschuim 0,021 W/mK

Overstek van de isolatie bij verschillende plafonddiktes
De Egcobox® vrijdragende plaatverbinding is een onderdeel dat aangepast is 

aan zowel de spanningssituatie als de geometrische omstandigheden. In geval 

van verschillende structurele hoogtes van balkonplaten en gewapende beton-

platen, kunnen Egcobox® verbindingen met overstekende isolatie-elementen het 

bouwproces vereenvoudigen. De isolatie van de Egcobox® vormt de bekisting 

van het dikkere onderdeel. Dit vermindert de bekistingsinspanning voor de dik-

kere plaat en vermijdt extra verdubbeling van de isolatie ter plaatse.

Strak aansluitende druklagers voor eenvoudige installatie
De druklagers van de Egcobox® koude brug onderbrekingen zijn stevig beves-

tigd aan het isolatielichaam. Dit betekent dat het druklager in de betondekking 

ligt en een eenvoudige montage met de wapening ter plaatse is verzekerd.

Tweedelige Egcobox® voor semi-geprefabriceerde elemen-
ten
Als een balkon als semi-geprefabriceerd element is gepland, kan het Egcobox® 

element als tweedelige versie worden vervaardigd. Twee varianten zijn mogelijk:

 ˎ Variant FO - onderste deel met nauw aansluitende druklagers inclusief be-

vestiging aan het breedplaat deel - afhankelijk van het draagniveau vanaf een 

totale hoogte van de Egcobox® van 185 mm (veronderstelling: dikte van het 

breedplaat deel 60 mm).

 ˎ Variant F - onderste deel met druklagers en uitstekende dwarskracht staven 

(grotere transportafmetingen van het breedplaat element in vergelijking met 

variant FO) - afhankelijk van het draagniveau vanaf een totale hoogte van de 

Egcobox® 160 mm

Toelichtingen

Toelichtingen
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Speciale elementen
De Egcobox® kan niet alleen worden aangepast aan speciale geometrieën, maar 

ook worden geconfigureerd volgens statische vereisten. Zo kunnen bijvoorbeeld 

ook horizontale dwarskrachten of normaalkrachten met het Egcobox®-element 

worden opgevangen. Verbindingen van balken of muurplaten kunnen ook indivi-

dueel gevormd worden met het Egcobox® product.

Het is ook mogelijk de Egcobox® te combineren met MAX FRANK Coupler door-

koppelsysteem om het gewicht of de transportlengte te optimaliseren.

Egcobox® toepassingstechnologie
De eisen voor uitkragende verbindingen zijn even verschillend als de gebouwen 

zelf. Met de Egcobox® standaard range en de talloze aanvullende variatiemoge-

lijkheden, kan vrijwel elk Egcobox® element worden geconfigureerd en geprodu-

ceerd, passend bij het project. In de Egcobox® afdeling voor toepassingstechno-

logie ondersteunen ervaren ingenieurs u bij de ontwikkeling van uw individuele 

oplossingen in het kader van een persoonlijk advies - vraag het ons gewoon!

Individuele vormen
De Egcobox® koudebrugonderbreking kan individueel ontworpen worden 

volgens de geometrische en statische vereisten en kan ook aangepast worden 

aan de vorm van het gebouw of balkon. Afwijkend van het standaardelement zijn 

andere elementlengtes of een projectspecifieke indeling van het wapeningsver-

loop mogelijk, zoals boogvormige Egcobox®-elementen of elementen waarbij de 

wapening diagonaal naar de voeg loopt.

Egcobox Software
De gratis Egcobox software stelt de ontwerper in staat om snel en eenvoudig de 

juiste Egcobox® koudebrugonderbreking te definiëren voor zijn geometrische en 

statische eisen. Zowel ongewone balkongeometrieën als bijna elke actie kunnen 

met de vrije invoer in kaart worden gebracht. De 3D-visualisatie en de verschil-

lende outputopties maken het mogelijk de resultaten in de verdere planning te 

integreren. Downloaden op: www.maxfrank.com/egcobox-software

Toelichtingen
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+20° C -5° C

Warmteoverdracht 
zonder Egcobox®

Warmteoverdracht met 
Egcobox®

0,021 W/mk0,031 W/mk 0,037 W/mk

(PS) (SW) (PF)

Polystyreen Steenwol Fenol-
schuim

Thermische bruggen
Bijzondere aandacht wordt besteed aan het minimaliseren van koudebruggen, 

zoals die bijvoorbeeld ontstaan door uitkragende balkonplaten. Bij conventioneel 

geplande uitkragingen doen zich, evenals bij doorgestorte balkons, twee ongun-

stige verschijnselen voor:

 ˎ Geometrische warmtebruggen: deze doen zich voor wanneer het inwendige 

oppervlak van een onderdeel overeenkomt met een aanzienlijk groter uitwen-

dig oppervlak van een onderdeel.

 ˎ Materiaal warmtebruggen: Deze worden veroorzaakt door de verschillende 

warmtegeleidingscoëfficiënten van de gebruikte materialen, zoals metselwerk 

en beton; de Egcobox® elementen minimaliseren hun invloed op het warmte-

transport.

Condensatie
Bij de thermische planning van gebouwen en bouwelementen ligt de nadruk 

zowel op milieubescherming en besparing van verwarmingskosten als op een 

gezond binnenklimaat en daarmee op het voorkomen van condensatie en 

schimmelvorming.

Warmteoverdrachtscoëfficiënt van de thermische isolatie
Het isolatielichaam van de Egcobox® koudebrug onderbreking kan geleverd 

worden in verschillende materiaalvarianten en overeenkomstige thermische 

isolatie-eigenschappen:

 ˎ Polystyreen 0,031 W/mK

 ˎ steenwol 0,037 W/mK

 ˎ Fenolharsschuim 0,021 W/mK

Warmteberekening
De thermische bijdrage van individuele gebouwcomponenten aan de totale 

warmtebalans van een gebouw kan worden bepaald met behulp van twee ver-

schillende methoden:

 ˎ Algemene procedure

 ˎ Gedetailleerde procedure

Welke methode wordt gebruikt, wordt gewoonlijk bepaald door de verantwoor-

delijke gespecialiseerde planner. Bij de planning van passiefhuizen moeten 

koudebruggen worden berekend als het een zogenaamde “koudebrugvrije 

constructies” zijn.

Bouwfysica

Bouwfysica
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Contactgeluidsisolatie
Lopen, huppelen of gewoon stoelen verschuiven op balkons of arcades veroor-

zaakt trillingen die worden doorgegeven aan naburige flats en als lawaai worden 

waargenomen.

Een maatstaf voor de intensiteit van het geluid is het gewogen standaardge-

luidsniveau. Wanneer Egcobox®-elementen worden gebruikt, wordt de over-

dracht van het contactgeluid verminderd en neemt het gewogen standaard 

contactgeluidsniveau kleinere waarden aan.

De doeltreffendheid van Egcobox® elementen in het verminderen van het stan-

daard contactgeluidsniveau is getest door onafhankelijke instituten. De resultaten 

kunnen als voorbeeld uit de volgende tabel worden genomen.

   

Gewogen standaard vermindering van het contactge-
luidsniveau ΔLn,v,w [dB]

Egcobox® type Uitvoering / Brandbeveiliging Δ Ln,v,w [dB]

CH-MM50-V2 Rockwool (Steenwol) REI120; 
Polystyreen R0 /  

Combi-element REI120-PS-
-C1 of vergelijkbaar.

13.8
CH-MXL50-V2 16.0
CH-MXL80-V4 12.9
CH-VXL97 17.1

Brandwerende steenwol (A1)
Extra brandwerende materialen zijn niet vereist voor het isolatiemateriaal rotswol. 

Egcobox®-elementen uit steenwol zijn volgens ETA ingedeeld in brandwerend-

heidsklasse REI120.

Deze brandklasse geldt zowel voor een versie van de Egcobox® die volledig uit 

steenwol bestaat als voor een isolatiekern uit polystyreen- of fenolharsschuim in 

combinatie met de steenwolstroken geplaats aan de onder- en bovenzijde van 

het element (Combi-Element: markering C1).

Brandwerend schuim van polystyreen en fenolhars
De brandveiligheidsvoorschriften voor balkons en uitkragende constructiedelen 

zijn geregeld in de respectieve bouwverordeningen van de federale staten.

De brandwerendheid van Egcobox® verbindingen kan verzekerd worden met 

verschillende ontwerpen. Dit is afhankelijk van de keuze van het isolatiemateriaal 

van de Egcobox® elementen.

Indien als isolatiemateriaal polystyreen of fenolharsschuim wordt gekozen, 

worden in de fabriek brandwerende materialen aangebracht om aan de brand-

veiligheidsvoorschriften te voldoen. De brandwerendheidsklasse REI120 wordt 

bereikt.

Bouwfysica
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lk

h

f

50 mm

lk

h

f

50 mm

Verdraaiing in de buurt van 
de isolatievoeg

50 mm

f lk

h

Buigvervorming van het 
paneel

Maximale uitkragende lengte lk [m]

Componenthoogte h [mm]
Betondekking c [mm]

30 35 50

160 1,62 1,55 –
180 1,90 1,83 1,62
200 2,18 2,11 1,90
220 2,46 2,39 2,18
240 2,74 2,67 2,46
300 3,58 3,51 3,30

Technische informatie

Afstand tussen uitzettingsvoegen
Vanwege de verschillende temperatuuruitzettingen tussen het balkon buiten en 

het plafond binnen, moeten op bepaalde afstanden uitzetvoegen worden aange-

bracht. De maximaal toelaatbare uitzetvoegen voor de Egcobox® kunnen uit de 

maattabellen gehaald worden.

Om verschillende doorbuigingen aan de randen van de gedeelde balkonplaten 

te voorkomen, worden extra deuvels (in rood aangegeven in de schets) aange-

bracht. Meer informatie over deuvels vindt u in onze Egcodorn® & Egcodübel 

afschuifkrachtdeuvels brochure of op het internet op www.maxfrank.com.

Vervorming aan de rand van de uitkragende plaat
De totale vervorming aan de rand van de vrijdragende plaat resulteert uit een 

verdraaiing van de vrijdragende plaat ter hoogte van de isolatievoeg (Egco-

box®) volgens de respectieve bestaande verbindingsstijfheid en bijkomend uit 

de buigvervorming van de vrijdragende plaat, die bepaald kan worden door de 

bouwkundig ingenieur volgens EN 1992-1-1. Dit maakt het onder meer mogelijk 

in te schatten of het raadzaam is de bekisting van de vrijdragende vloer op te 

trekken, bijvoorbeeld om de geplande afwatering van de vrijdragende vloer te 

garanderen. 

De torsie van de uitkragende plaat wordt bepaald door de stijfheid van de uitkra-

gende plaatverbinding, die eerst moet worden gedimensioneerd en gekozen.

Verdraaiing van het paneel ter hoogte van de isolatievoeg
De volgende veerstijfheden worden aanbevolen voor de voordimensionering van 

de snijkrachten met behulp van FE-programma’s voor de koudebrugonderbre-

king:

 ˎ Torsieveer: 10.000 kNm/rad/m

 ˎ verzonken veer: 250.000 kN/m

Volgens de specificatie van de Egcobox® kan de verzinking [mm] als gevolg van 

de torsie van de plaat als volgt worden bepaald: Mvorh. [kNm/m] x factor k [1/kNm] 

x lengte lkb [m] 

Het verdient aanbeveling om bij het bepalen van het moment Mvorh. rekening 

te houden met MEk van de dode last en MEk van 50% van de levende last. De 

overeenkomstige factoren zijn gegeven in de ontwerptabellen.

Vervorming van de balkonplaat
Overmatige doorbuiging van de balkonplaat kan worden vermeden door de 

buigsterkte te beperken. Aanbevolen wordt de volgende richtwaarden voor een 

maximale uitkraging in acht te nemen voor de randvoorwaarden in de tabel.

Technische informatie
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Ø ≤ Ø = OK

l0

+ ±

≥ 100 mm

directe 
opslag

indirecte 
opslag

Overlap lengte
De staven van de Egcobox®-elementen, die volgens plan aan trekspanning 

worden onderworpen, moeten worden gestuikt met de door de klant geleverde 

wapening. In de regel kan naast elke trekstaaf van een element één staaf van 

dezelfde diameter met een maximale tussenafstand van 4 ds worden geplaatst 

als verbindingswapening. Alleen elementstaven die aan druk onderhevig zijn, 

worden verankerd. Hiervoor is geen extra wapening nodig. Verdere informatie 

over het ontwerp van de verbindingswapening is te vinden in de ontwerptabellen.

Directe/indirecte lager
Minstens één randafwerking volgens EN 1992 moet worden voorzien aan de 

naar de Egcobox® gerichte componentkanten (min. ophangbeugel Ø6/250mm 

plus 2x Ø8mm staven parallel aan de voeg). Aan de balkonzijde is het construc-

tief aan te bevelen de randafwerking te dimensioneren op de vereiste dwars-

kracht.

In geval van indirecte oplegging moet ook aan de plafondzijde een ophangwa-

pening(As =VEd / fyd) worden aangebracht. Er kan rekening worden gehouden met 

de structurele randafwerking. Vakwerkliggers met een maximale afstand van 100 

mm tot de isolatievoeg kunnen eveneens in aanmerking worden genomen.

Directe/indirecte lagering voor ± elementen
Voor Egcobox® elementen met mogelijk veranderende dwarskrachtrichting (± 

elementen) is de ophangwapening zowel aan plafond- als balkonzijde vereist.

Compressieverbinding
In verband met semi-geprefabriceerde elementen kan de Egcobox® reeds tijdens 

de productie ervan worden geïntegreerd, zodat de drukelementen met het pre-

fab beton worden verlijmd.

Indien de Egcobox® pas op de bouwplaats wordt geplaatst, moet een drukvoeg 

van ten minste 100 mm breedte in ter plaatse gestort beton worden gemaakt. 

Speciale aandacht moet worden besteed aan de plaatsing van de wapening 

om botsingen van de Egcobox® wapening met het half-voorgegoten element 

te voorkomen. Hiermee kan in de planning rekening worden gehouden door de 

onderste betondekking te verhogen of door een bredere drukvoeg.

Technische informatie
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Type overzicht

Kies de Egcobox® volgens uw wensen
 ˎ Isolatiemateriaal (polystyreen, steenwol, fenolharsschuim)

 ˎ Isolatiedikte 80 mm en 120 mm, andere afmetingen op aanvraag

 ˎ Lengte van het element

 ˎ Betonnen afdekking

 ˎ Versterkingsgids

 ˎ Brandbeveiliging

 ˎ De vorm van het element kan worden aangepast aan het gebouw of het aan te sluiten onderdeel, b.v. ronde elementen 

voor concave of convexe buitenmuren of diagonale elementen voor schuine balkons.

Europese Technische Beoordeling
De Egcobox® koudebrugonderbreking heeft een CE markering volgens de Euro-

pese Technische Beoordeling ETA-19/0046.

Type-aanduiding
Voorbeeld:MM70-VS-C45-h200-REI120-SW

Type 
element Isolatie dikte Draagver-

mogen Element vorm Variant (buig-
vorm)

Afschuif-
krachtver-
sterking

Betonnen 
afdekking

Element 
hoogte

Brandwerend-
heidsklasse

Isolatiemate-
riaal

M M (80 mm) 10 – – VS C30 h160 – PS
M± L (100 mm) 20 Standaard lengte rechte ver-

binding
V1 C35 h170 REI120 Polystyreen

V XL (120 mm) 25 K V2 C40 h175 0,031 W/mK
V± 30 Kort element HVS V3 C45 h180 SW
A 40 Z BH V4 C50 h190 Steenwol

F 50 vrij van beper-
kingen BHS VS± h200 0,037 W/mK

O 60 CO WOS V1± h210 PF
S 65 Hoekelement WU V2± h220

Fenolschuim
W 70 FO / F WUS V3± h225

75 Tweedelig voor 
installatie in 

geprefabriceerde 
plafonds

V4± h230 0,021 W/mK
80 V6± h240 PS-C1 1)

110 V7± h250 Polystyreen

120 V8± h280 0,031 W/mK
130 h300 PF-C1 1)

150
Fenolschuim

0,021 W/mK
Andere afmetingen en isolatiematerialen op aanvraag. 1) elk met steen-

wol brandwe-
rende strip

Maattabellen vindt u online op 

www.maxfrank.com

Type overzicht
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Ontwerpvoorbeeld 

lk

50mm

h

f

Geometrie / randvoorwaarden 

breedte van de isolatievoeg f = 80 mm

hoogte aansluiting lk = 2,20 m

=> lkb = lk + f + 50 mm = 2,33 m

hoogte aansluiting h = 220 mm

betonkwaliteit C25/30

Betonnen afdekking c = 35 mm

beton eigen gewicht 1,35 · 0,22 m · 25 kN/m³ = 7,4 kN/m²

coating 1,35 · 0,75 kN/m² = 1,0 kN/m²

veranderlijke belastnig 1,5 · 4,0 kN/m² = 6,0 kN/m²

= 14,4 kN/m²

balustrade eigen gewicht 1,35 · 0,7 kN/m = 0,95 kN/m

balustrade horizontale belasting 1,00 m 1,5 · 0,5 kN/m = 0,75 kN/m

belastingen volgens EN 1991-1 

moment

mE,d= 14,4 kN/m² · (2,33 m)² + 0,95 kN/m · 2,33 m + 0,75 kN/m · 1,0 m = 42,1 kNm/m

dwarskracht 

vE,d = 14,4 kN/m² · 2,33 m + 0,95 kN/m = 34,5 kN/m

2

berekening 

gekozen type: MM35-VS-C35-h220-PS

MR,d = 42,5 kNm/m   VR,d = 48,7 kN/m

berekening van de vereiste verkanting in [mm] volgens tabel blz. 12;

Aanname: eigen gewicht + 50 % belastingen onder spanning met partiële veiligheidsfactoren γG en γQ = 1,0)

Mvorh.,k = (0,22 m · 25 kN/m³ + 0,75 + 0,5 · 4,00 kN/m²) · (2,33m)² + 0,7 kN/m · 2,33 = 24 kNm/m

factor voor MM35-VS-C35-h220-PS; 

k = 0,222 1/kNm

d = 24,0 kNm/m * 0,222 1/kNm * 2,33 m = 12 mm (=0,51%)

U kunt overtollige factoren online vinden op www.maxfrank.com

2

selectie van elementen 

Ontwerpvoorbeeld
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Egcobox  
Software 4.1
De nieuwe generatie 
voor het ontwerp van 
koudebrugonderbreking



17w w w.ma x f r ank .com

Egcobox Software 4.1 
De vernieuwde Egcobox software met een nieuwe design vereenvoudigt het ontwerp en 
de dimensionering van MAX FRANK koudebrug onderbrekingen.

De ontwerpsoftware overtuigt door intuïtieve bediening, projectbeheer en aanpassing van de landspecifieke richtlijnen en 

-taal. 

Welke functies biedt de gratis Egcobox 
software u? Resultaten: 

 ˎ Duidelijke 3D-weergave van de invoerparameters 

 ˎ Vrije invoer van de geometrie van het balkon, de onders-

teuningssituatie en de belastingen 

 ˎ Eenvoudig inveoren van opstanden of uitsparingen in de 

balkonplaat 

 ˎ Vrije invoer en positionering van balustraden, oppervlak-

te-, lijn- en puntbelastingen 

 ˎ Berekening en 3D weergave van de krachten, vervormin-

gen en type van Egcobox®koudebrug verbindingen met 

behulp van de eindige elementen methode 

Video tutorials voor beginners en gevorderden 
Gebruik de video tutorials van de Egcobox software op het YouTube kanaal van 

MAX FRANK. Of neem een kijkje op onze downloadpagina 

www.maxfrank.com/egcobox-software

De Egcobox software is voor u gratis!
Laat u overtuigen door de prestaties van de software en vereenvoudig uw planning.

Gratis te downloaden op www.maxfrank.com/egcobox-software

Vrije invoer en positionering van balustraden, 
oppervlakte-, lijn- en puntbelastingen 

Eenvoudig inveoren van opstanden of uitsparingen 
in de balkonplaat

3D DXF export van de benodigde Egcobox® 
elementen als een installatieplan 

 ˎ Uitvoer als kort en lang verslag, inclusief voorblad  

 ˎ Uitvoer van onderdelen of bestellijst 

 ˎ 3D DXF export van de benodigde Egcobox® elementen 

als een installatieplan 

Egcobox software
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Referenties

August Kühne Huis, Bremen, Duitsland
Het nieuwe August-Kühne-Haus is gebouwd in de historische hoofdzetel van het 

logistieke bedrijf Kühne + Nagel in Bremen. Voor de geprefabriceerde elementen 

van de dragende gevel van zichtbeton overtuigden de Egcobox® elementen met 

de beste dwarskrachtoverbrenging.
 
Foto: © Cube Visualisations

Kings Crescent Estate, Londen, Verenigd Koninkrijk
Ongeveer 500 nieuwe flats kunnen worden betrokken in het vastgoedproject 

Kings Crescent Estate. Bij de realisatie van de uitkragende bouwdelen was de 

vermindering van koudebruggen van cruciaal belang om condensatie en de 

daarmee gepaard gaande schimmelvorming te voorkomen.
 
Foto: © Higgings Construction UK

Woon- en bedrijfsgebouw SKY, Bietigheim-Bissingen, 
Duitsland
Voor de thermische scheiding van de balkonplaten werden in het SKY-gebouw-

project meer dan 1.650 stuks van de thermisch isolerende uitkragende Egco-

box® geïnstalleerd. Aan de eisen voor de variabele uitkragende lengtes van de 

omringende balkons kon zo goed mogelijk worden voldaan.
 
Foto: © Bietigheimer Wohnbau GmbH

Citygate, Wenen, Oostenrijk
In het 21e district van Wenen is het woon- en handelsgebouw Citygate met 

een oppervlakte van ongeveer 20.000 m² ontwikkeld. De thermisch isolerende 

Egcobox® verbinding voldoet aan alle architectonische eisen op het gebied van 

de gebouwschil.
 
Foto: © www.maxfrank.com

Hotel Arka Medical Spa, Kolberg, Polen
Voor het moderne luxehotel Arka Medical Spa in Kolberg, werden Egcobox® 

koudebrugonderbrekingen toegepast.
 
Foto: © www.fotek.eu

Referenties
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Nieuw Kanselarij Plein, Bonn, Duitsland
Op het terrein van het voormalige “Bonn-Centrum” realiseerde de opdrachtgever 

drie nieuwe gebouwen voor moderne kantooroplossingen. Twee gebouwen zijn 

opgetrokken met een dragende draagstructuur aan de buitenkant. Voor een op-

timale dwarskrachtoverdracht werden de dragende prefab betonelementen met 

het Egcobox® thermisch scheidingselement verbonden met het binnenelement.
 
Foto: © www.bwe-bau.de

Schwabenlandtoren, Fellbach, Duitsland
Voor het hoogste woongebouw in Baden-Württemberg werd bijzondere aan-

dacht besteed aan de thermische scheiding van de balkons. De vorm van het 

gebouw, de geometrie van de vloeren en de statische eisen konden worden 

gerealiseerd met een gedetailleerde projectoplossing met Egcobox® elementen.
 
Foto: © Silesia711 (https://commons.wikimedia.org)

Mahatma Gandhi House, Londen, Verenigd Koninkrijk.
Mahatma Gandhi House is gelegen aan Wembley Hill Road nabij het Wembley 

Stadium en bestaat uit woongebouwen met meerdere verdiepingen. Een grote 

verscheidenheid aan Egcobox® elementen werd geleverd voor dit project, van 

de 2de tot de 20ste verdieping. Voor het bouwproject werden ook afzonderlijke 

speciale elementen vervaardigd.
 
Foto: © parmarbrook.com

Oberfinanzdirektion, Münster, Duitsland
Voor het nieuwe gebouw van de Oberfinanzdirektion werden 1.500 Egcobox® 

koudebrugonderbreking gebruikt om het plafond thermisch te scheiden van de 

dragende buitengevel.
 
Foto: © Espendiller + Gnegel

Nr. 12, Kristianstad, Zweden
Het woongebouw met 12 verdiepingen telt in totaal 76 appartementen. No. 12 

heeft het Nordic Ecolabel gekregen en voldoet aan de eisen wat betreft mate-

rialen, bouwprocessen en gebruiksfase. De warmte-isolerende Egcobox® werd 

gebruikt in de talrijke balkons.
 
Foto: © www.kanozi.se

Referenties
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MAX FRANK Group

Hoofdkantoor:

Max Frank Nederland B.V.

Ramgatseweg 9a

4941 VN Raamsdonksveer

Netherlands
 

www.maxfrank.com
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https://www.youtube.com/user/FRANKmediathek
https://www.linkedin.com/company/max-frank-group/
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