




Een staalstructuur bouwen vraagt niet langer zware stalen profielen, complexe 
engineering, langdurige voorbereiding of duur materieel voor de montage op de werf. 
Klinkt dit als muziek in uw oren? Ontdek dan Skellet. Met het veelzijdige systeem bouwt u 
kwaliteitsvolle staalstructuren en dat zonder beperkingen. Bouwheer en architect zien hun 
wensen en eisen voor 100% ingevuld.

Skellet biedt een gepatenteerd bouwproduct aan, samen met de nodige kennis om met 
Skellet te bouwen.



Skellet 75.1
75 mm x 75 mm x 1 mm

Skellet 100.2
100 mm x 100 mm x 2 mm

Skellet 100.1
100 mm x 100 mm x 1 mm



Gepatenteerd profiel als basis

Het Skellet profiel is een kruisvormige, koudgewalste stalen koker 
met terugliggende vlakken waarin om de 25 mm gaatjes zijn 
geponst. Er bestaan drie varianten: Skellet 75.1, Skellet 100.1 en 
Skellet 100.2.

Het Skellet bouwsysteem bestaat uit profielen en een waaier aan 
verbindingsstukken, gemaakt van dun plaatstaal. De onderdelen 
worden telkens duurzaam bevestigd met blindklinknagels.

Door de vorm van het profiel en de mogelijkheid de verschillende 
profielen slim te gebruiken bespaar je 40 - 60% staal ten opzichte 
van traditionele staalbouw.

Flexibiliteit Troef

Flexibiliteit is een constante in het Skellet verhaal. De creativiteit 
van de ontwerper is de enige beperking in de mogelijkheden van 
het systeem.

De monteur heeft daarnaast de vrijheid om op de werf snelle 
veranderingen door te voeren zonder dat daar grote kosten mee 
gepaard gaan. 

Ook na de bouw van een Skellet constructie blijft het systeem 
flexibel. Zo kan men bij voorbeeld aan een open industriële 
constructie een rekkensyteem laten aansluiten aan de Skellet 
constructie.
 

het
profiel





Van handige magazijnrekken tot draagbalken voor grote 
overspanningen, met Skellet realiseert u alle denkbare 
constructies. Daarvoor biedt Skellet een reeks innovatieve 
verbindingsstukken. 

Handige elementen in plaatstaal, met eveneens gaatjes om de 
25 mm, zodat ze perfect met blindklinknagels gekoppeld kunnen 
worden aan de profielen.

Een waaier aan verbindingsstukken voor 
alle denkbare constructies

de 
verbindings-
stukken 



Met een U maakt u de meest eenvoudige 
verbinding, zoals deze T-vorm. Deze 
bestaan 

U-Verbinding

Om Skellet profielen samen te stellen 
tot balken, wordt een geperforeerde 
plaat gebruikt. Deze plaat is 
verkrijgbaar in verschillende diktes en 
hoogtes, afhankelijk van de lasten die 
de balk moet dragen.

Balkplaat



Balkplaat

Hoogteregelaar
De hoogteregelaar is een verbindingsstuk 
waarmee een bout aan een Skellet profiel 
gekoppeld wordt. Met deze bout kan 
de hoogte van de kolommen in hoogte 

versteld worden.

Voor elke toepassing een oplossing
Skellet kan op tal van manieren 
gekoppeld worden. Dankzij het 
terugkerende gaatjespatroon 
is het eenvoudig om nieuwe 
verbindingsstukken te ontwerpen.



Door het gebruik van een verbindings-
plaatje dat bevestigd kan worden aan 
een Skellet-profiel kan een afwerking met 
gipskarton toegepast worden. 

Verbindingsplaat voor gipskarton

Voor grotere constructies wordt een 
voetplaat gebruikt die doormiddel van 
haken in beton verankerd wordt. De 
Skellet-profielen zitten vast door middel 
van een hoogteregelaar. 

Voetplaat



Voetplaat



De kokervorm van het profiel zorgt 
voor een hogere torsiestijfheid dan bij 

C-profielen. Hierdoor kan het Skellet 
profiel meer op druk belast worden. 

Mogelijkheid om met 
vochtongevoelig materiaal 

te werken, dus geen kans op 
schimmelvorming zoals bij 

houtskeletbouw.

Slim ontwerpen levert een 
prijsvoordeel.
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Garantie op maatvast bouwen 
dankzij gaatjes om de 25 mm..

Door het kruisvormige profiel 
zitten alle verbindingsstukken 
verdoken, waardoor er niets in 
de weg zit bij verdere afwerking.

Prijsgunstiger in vergelijking met 
houtskeletbouw of warmgewalst 
staal.





Voor het isoleren van een constructie kan men beroep doen op 
de profielen in de gevel. Door middel van de gaten in de profielen 
kan er gemakkelijk elke soort isolatie tegen geschroefd worden.

PUR - PIR

EPS 

Glaswol

Rotswol 

PUR - PIR

Isolatieplaat bestaande uit twee staalplaten met diverse 
isolatiematerialen tussenin.

Een Skellet-constructie kan geisoleerd 
worden met 

Skellet laat elke vorm van isolatie toe

Hoe isoleren?

:

Sandwichpaneel 



Skellet heeft de knowhow om eender welke 
gevelafwerking toe te passen

Hoe afwerken?

Steenstrips of Baksteen Houten gevelafwerking



Sandwichpanelen Gevelbepleistering 





--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------

‘s werelds dunste en lichtste 
gevelafwering

Flexibele 
Natuursteen
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Maatvast bouwen met Skellet profielen in plaats van 
C-profielen.

Skellet maakt gebruik van geëxpandeerd polystyreen 
(EPS) isolatie. 

Dankzij de unieke pleisteroplossing wordt tijd gewonnen en 
een luchtdichter geheel gecreëerd. 

Traditionele, lichte scheidingswanden worden opgebouwd met 
metalen C-profielen. Deze zijn al dan niet opgevuld met rotswol. 
Hiertegen kunnen gipskarton platen geschroefd worden.
Deze methode is erg tijdsintensief: Gipskarton plaatsen, hoeken 
en kanten zagen, voegen afwerken of gaatjes van schroeven 
wegwerken.

Lichte wanden met Skellet bieden een betere oplossing.

een snelle oplossing voor lichte wanden

Skellet
scheidingswanden
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Het pleisterwerk zet zich mooi vast in de gaatjes van het 
Skellet profiel. Door de verlijming beweegt het staal en de 
EPS- plaat niet ten opzichte van elkaar. Daardoor ontstaan 
er ook geen scheuren meer in het pleisterwerk.

Heel eenvoudig om kabels en leidingen in de wanden te 
verwerken. Kapwerk is niet nodig, enkel een thermisch 
snijapparaatje.

De bepleistering droogt sneller dan traditioneel 
metselwerk.

Ook al is EPS licht, het materiaal isoleert zowel thermisch 
als akoestisch uitstekend. Er ontstaat geen ‘klankkast’ in 
de muur. De isolatie dempt het luchtgeluid volgens het 
‘massa-veer-massa-principe’.

Alles kan aan de pleisterwand bevestigd worden: boilers, 
kasten, wastafels.

Zowel bij de traditionele hout- als staalskeletbouw is de keuze 
voor afwerking met plaatmateriaal niet bijzonder groot. Doorgaans 
worden arbeidsintensieve, en dus dure, gipskartonplaten gebruikt.

Met Skellet is het mogelijk om goedkope EPS-isolatieplaten 
te verlijmen tussen de profielen. Hiertegen kan men dan 
rechtstreeks pleisteren. Een lagere kost is maar één voordeel van 
deze manier van werken.

Een unieke pleisteroplossing voor 
skeLetbouw

pleisteroplossing
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_____________

_____________

______________
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Voor het ontwikkelen van een tussenvloer kan beroep gedaan 
worden op zowel Skellet-balken als beton. 
Het gebruik van breedvloerplaten zorgt ervoor dat een dunnere 
vloeropbouw bekomen kan worden.
__________________
__________________

Mogelijkheid tot 
betonnen 
tussenvloer





Een Skellet spant is goedkoop. Mede dankzij de lagere 
assemblagetijd.

Een Skellet spant is lichter dan traditioneel vakwerk. Dat 
maakt de inzet van dure montagekranen overbodig en laat 
een lichtere fundering toe.

Grote flexibiliteit.

De traditionele staalbouw maakt gebruik van laswerk. Dit maakt 
vakwerkspanten duur. Dit probleem stelt zich niet bij Skellet. Men 
maakt alle denkbare vormen met behulp van de verschillende 
verbindingsstukken en een blindklinknagelpistool. En dat in een 
handomdraai. Door de dakpanelen aan de profielen te verlijmen, 
krijgt het geheel de nodige stabiliteit.

Optimale draagkracht zonder zware 
prijs

Skellet
spanten
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Iedereen
kan 

ontwerpen
met

Skellet



Skellet is een systeem waarmee de bouwheer zelf oplossingen kan bedenken om zijn bouwdroom te 
verwezenlijken. En dit met dat éne profiel en zijn oneindige toepassingsmogelijkheden.

Het ontwerp van een Skellet constructie gebeurt op veelvouden van 25 mm. Daardoor wordt 
3D-ontwerpen met Skellet zo eenvoudig. Er wordt immers getekend op het raster van 25mm.

Om die oplossingen in digitale ontwerpen toe te passen werd elk profiel en verbindingsstuk opgenomen 
in de bibliotheek van de gebruiksvriendelijke software Sketchup.  Men vindt deze ‘dynamische 
componenten’ in het 3D-Warehouse van het programma. Op www.skellet.com staan gratis handleidingen 
om te leren ontwerpen met Skellet.





Skellet BENELUX NV
Kompellaan 11
3600 Genk
Belgie

Tel: +32 089 23 90 62 
Email: info@skellet.com



www.skellet.com


