
VMZINC® 
daagt de tijd uit, 
al eeuwenlang
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Niets minder dan de beste 
kwaliteit dankzij strenge 
controles
VMZINC® wordt geproduceerd vertrekkend van 99,995% 
zuiver zink waaraan koper en titaan worden toegevoegd. 
Het beantwoordt aan de Europese Norm EN988 wat 
betreft afmetingen en mechanische eigenschappen.  
Deze norm staat garant voor een constante kwaliteit van 
het materiaal.

Om de kwaliteit van de VMZINC® producten te 
waarborgen, worden ze in elk stadium van het 
productieproces onderworpen aan doorgedreven, 
gestandardiseerde tests, die wij zelf in onze laboratoria 
uitvoeren.

VMZINC® overstijgt de eisen vermeld in de EN 
988-standaard en zo verkrijgt het dan ook ons eigen 
kwaliteitslabel PREMIUMZINC®.  Op alle producten van 
VMZINC® vind je naast de EN988-vermelding dit PREMI-
UMZINC®-label.

Op de geselecteerde VMZINC® producten bieden we 
daarom met een gerust gemoed een garantie van 50 jaar 
aan.*

Druk een stempel op de 
tijd, niet op het milieu.

Leclerc Drive, Le Brezet (Frankrijk) – Architect: Cousin, Clermont Ferrand

College. Architect: Arkitekter Blaavand og Hansson A/S

VMZINC® is corrosiebestendig en heeft een bewezen 
levensduur van minimum 80 in de meeste toepassingen 
meer dan 100 jaar. VMZINC® kan gemakkelijk worden 
geplooid in alle vormen die de architect nodig heeft om 
creatief het verschil te maken. Met VMZINC® realiseer 
je wat met andere materialen niet of slechts moeilijk 
haalbaar is.

Een VMZINC®-project teken je als architect met een 
gerust hart voor de toekomst. Het materiaal is duurzaam 
en heeft een zeer gunstige score in veschillende 
milieunormen, zoals BREEAM, NiBE, .... alle VMZINC® 
producten zijn op het einde van hun levensduur 100% 
recycleerbaar.

Om VMZINC® te produceren is  
slechts een fractie van de energie 
nodig  in vergelijking met andere 
metalen die gebruikt worden in 
bouwtoepassingen. Op vlak van 
recylage heeft zink van nature 
een grote voorsprong op andere 
bouwmaterialen. 

*De volledige garantie en lijst met geselecteerde VMZINC® producten kan 
opgevraagd worden via sales.be@vmbuildingsolutions.com
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VMZINC® waarborgt zowel het basismateriaal als het oppervlakteaspect van zijn 
producten (natuurlijk zink, QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, AZENGAR®) tot 50 jaar  
na aankoop. 

• VMZINC® garandeert dat het materiaal niet geperforeerd kan worden als gevolg 
van corrosie voortvloeiend uit een productiefout.

•  VMZINC® garandeert dat het oppervlakteaspect van haar producten niet zal 
barsten, geen blaasvorming zal tonen, niet zal afbrokkelen of afschilferen.

De garantie geldt alleen als de producten correct worden vervoerd, opgeslagen, 
gehanteerd en geïnstalleerd.

De plaatsing moet gebeuren door een dak- en gevelexpert volgens de  
VMZINC®-aanbevelingen en instructies geldig op het moment van de aankoop. 

75 
miljoen
m2 gepatineerd zink geplaatst

2,2 
miljard
m2 natuurlijk zink geplaatst

Een halve eeuw 
zorgeloos 
genieten

Benedictus School, Gent (België) – Architect: Danny Vandewalle, Corijn en Leyman

50 jaar garantie

De volledige garantie en 
haar voorwaarden kan u opvragen 
bij uw VMZINC®-vertegenwoordiger 
of via e-mail:  
technical.service@vmbuildingsolutions.com

Hoe uw garantie aanvragen?

De garantie kan door de installateur, 
architect of bouwheer aangevraagd 
worden door de online 
garantieaanvraag in te vullen op 
www.vmzinc.be/garantie

De aanvraag wordt nadien door 
VMZINC bevestigd.



Grand Palais

Daken van Parijs

Kennedy Town Swimming pool (Hong Kong) - Architect: TFP Farrells

VMZINC® schrijft 
geschiedenis, van de daken 
van Parijs tot in Hong Kong...
Veel vooraanstaande architecten vertrouwen op VMZINC® 
om hun ideeën te realiseren.  Kijk naar de daken van Parijs, 
de hoofdstad van het zink, erfgoed van vele generaties, 
vroeger, nu en voor de toekomst. Want ook in vele moderne 
projecten vind je VMZINC® terug, op dak en gevel.

VMZINC® blinkt al 185 
jaar uit in toparchitectuur
Van bij de oprichting van Vieille Montagne in 1837 
tot op vandaag bewijst VMZINC® zich in de meest 
uiteenlopende, tot de verbeelding sprekende 
architecturale projecten. Met VMZINC® is VM Building 
Solutions de enige speler in de markt met zo’n lange 
staat van dienst. Doe uw voordeel met deze kennis en 
ervaring die bijna twee eeuwen overspant, een garantie 
op zich. 


