


Het Combi-Element is een uniek betaalbaar en 
kostenbesparend bouwsysteem op basis van 
natuurlijke houtvezels, cement en een 
uitstekende thermische isolatie. De verschillen-
de uitvoeringen worden reeds meer dan 60 jaar 
toegepast. 

Ruim 400.000 gebouwen waaronder particuliere 
woningen, openbare en industriële gebouwen 
zijn reeds gerealiseerd in Europa en Noord-
Afrika.

Het natuurvriendelijke HI Combi-Element is 
een innovatie die speciaal ontwikkeld  is voor 
toepassingen waar extreem hoge eisen aan de 
isolatie worden gesteld zoals bij energiezuinige, 
passieve en energieneutrale woningen.

Maak kennis met de toekomst en ontdek hoe 
eenvoudig het is om op een natuurvriendelijke 
manier energiekosten te besparen.

De geschiedenis, ervaring en een 
hoogwaardige kwaliteit...

De Combi-Elementen worden 
milieuvriendelijk geproduceerd 
en zijn volledig recyclebaar.

De expertise van de Combi-Ele-
menten met de Neopor® isolatie 
is hedentendage bekend in een 
groot deel van Europa en Noord-
Afrika.

Kennis en innovatie hebben ge-
resulteerd in een reeks van hoog-
waardige bouwproducten. 

De technische betrouwbaarheid 
en de kwaliteit van de producten 
voldoen aan hoge normen het-
geen terug te zien is in de 
certificeringen.
 



Beter, sneller en goedkoper, natuurlijk  
gebouwd voor de toekomst. 

Hout is de 100% natuurlijke en CO2 
neutrale basisgrondstof die gebruikt 
wordt voor het produceren van de 
Combi-Elementen.

Afnemende brandstofvoorraden en 
stijgende energiekosten spelen een 
steeds grotere rol in de totale woonlas-
ten. Warmteverliezen brengen een hoog 
energieverbruik met zich mee. 

Door de gebouwschil optimaal te 
isoleren wordt de warmtevraag enorm 
gereduceerd. Dit betekent dat er nog 
nauwelijks energie nodig is voor het 
verwarmen van het gebouw. Met de 
Combi-Elementen maken wij dit 
mogelijk. 

De bouwplaats is de laatste jaren steeds 
meer veranderd in een montageplaats.
Samen sneller, beter  en goedkoper 
bouwen met natuurlijke en eco-
efficiënte materialen wordt steeds 
belangrijker. 

Het Combi-Element  is de basis voor een 
heerlijk comfortabel en gezond 
binnenklimaat dat tevens ruimte biedt 
voor schitterende, moderne ont-
werpen met fraaie afwerkingen.

De wandopbouw met Combi-
Elementen bestaat uit één enkele 
betongevulde muur, zonder spouw, met 
of zonder volledig doorlopende isolatie.



Een externe of geïntegreerde isolatie, die 
zorgt voor een uniek comfort.

Warmte-isolatie
De wanden vormen een groot deel van de totale 
oppervlakte van het gebouw. 
De optimale thermische isolatie speelt daarom 
een zeer belangrijke rol in het energieverbruik
binnen het gebouw. Voor energiezuinige,
passieve, energieneutrale gebouwen is het 
uiterst belangrijk om een hoogwaardige
isolatie toe te passen. De Combi-elementen zijn 
uitgerust met een uitstekende vanuit de 
fabriek voorgemonteerde Neopor® isolatie. 
Door de slimme bevestiging en de hoge iso-
latiewaarden van de geïntegreerde of extern 
geïntegreerde isolatie worden koudebruggen 
voorkomen. 

De hoge isolatiewaarde en de volledig aanslui-
tende pasvorm van de isolatie maakt het Combi-
Element uiterst geschikt om passief 
mee te bouwen.

In de verschillende leverbare isolatiediktes zijn 
isolatiewaarden mogelijk van R5 tot 
meer dan R11 waarmee ruim voldaan 
kan worden aan de huidige norm  en 
aan de doelstellingen van 2020. 

Neopor ® is het zilvergrijze isolatiemateriaal met 
een grafiet toevoeging. Grafiet absorbeert  en 
reflecteert de warmtestraling en verbetert
het isolatievermogen met 20%.
Neopor ® :
•  Verhindert warmtegeleiding
•  Duurzaam en maatstabiel
•  Waterafstotend en geringe vochtopname
•  Milieuvriendelijk dankzij hoge eco-efficiency
•  Bestand tegen veroudering en verval
•  Lichtgewicht, snel en stofvrij te plaatsen
•  Uitvoering in alle  weersomstandigheden
•  Geen huidirriterende effecten

R van 5 tot ruim 11 m ².K/W

Uc van 0,18 tot 0,09 W/m ².K voor

zeer energiezuinige gebouwen 



Sterke massieve wanden hebben het 
vermogen om warmte op te slaan.

Warmte-opslag
Na het plaatsen worden de kanalen van de 
Combi-Elementen gevuld met beton. Daardoor 
ontstaan er massieve wanden die 
een sterke, duurzame constructie vormen. 

Deze solide betonnen constructie biedt een 
hoge weerstand bij aardbevingen, hetgeen 
zorgt voor een veilige woning.
De massa van het beton zorgt ervoor dat 
de ruimte relatief traag opwarmt en afkoelt. 
Daardoor worden de thermische schokken 
voorkomen die ontstaan door steeds wisselende 
temperaturen.  

‘s Zomers en ‘s winters wordt door de ther-
mische inertie de zonnewarmte opgeslagen die 
het gebouw binnendringt via de ramen, om 
zodoende de behoefte aan verwarming
‘s avonds te beperken.  

De goed geïsoleerde buitenschil zorgt ervoor 
dat er nauwelijks warmte verloren gaat,en dat 
de warmte ´s zomers het gebouw niet
binnendringt, een zeer belangrijke basis
voor een comfortabel binnenklimaat.

 



Een perfecte pasvorm, automatische 
uitlijning en een lichte verwerking.

In één beweging 
construeren en isoleren.
Dankzij het lage gewicht kunnen de Combi-
Elementen snel en eenvoudig handmatig ge-
plaatst worden. Bij de Combi-Elementen type TS 
HI loopt de isolatie volledig door zonder onder-
brekingen in de hoeken. 
Door de perfecte pasvorm kunnen de Combi-
Elementen eenvoudig verwerkt worden. Tijdens 
de verwerking zorgt de mes- en groefverbin-
ding in de isolatie dat de Combi-Elementen 
zowel horizontaal als vertikaal automatisch 
uitgelijnd worden. 
Na het waterpas stellen van de eerste laag 
worden de Combi-Elementen in verband ver-
werkt. De Combi-Elementen kunnen afhankelijk 
van het type tot een bepaalde hoogte droog 
gestapeld worden. 

Na het plaatsen van de Combi-Elementen kun-
nen de leidingen voor de installatie worden 
aangebracht. Indien een verdiepingsvloer wordt 
toegepast wordt de bewapening aangebracht 
en de kanalen van de Combi-elementen worden 
afgevuld met beton.

De “just in time”  levering van het Combi-
Element en een efficiënt transport leveren een 
flinke CO2-reductie op.  De uitstraling van de 
opgeruimde bouwplaats heeft een gunstige 
invloed op zowel een efficiënte werkwijze als 
op de totale bouwkosten.  

Met standaard gereedschap kunnen de  Combi-
Elementen indien nodig gemakkelijk op maat 
gemaakt worden. Probleemloos  ankeren, 
schroeven en spijkeren in de massieve 
binnenmuren met standaard bevestigings-
materiaal, de uittrekwaarden variëren per 
toepassing van 0,05kN tot 2,5kN.



Rustig, veilig en gezond wonen dankzij 
excellente eigenschappen.

Comfort en binnenklimaat
Voor het ontwikkelen van de Combi-Elementen
zijn grondstoffen met de beste eigenschappen 
gecombineerd. Naast de warmteweerstand
zijn lambdawaarde, warmtedoorslag en warmte-
opslagcapaciteit factoren die een grote rol spe-
len bij het binnenklimaat van het gebouw.

De geluidsisolatie en akoestische eigenschap-
pen onstaan door de grote interne dem-
ping van de houtvezels. De Combi-Elementen 
hebben een zeer warme uitstraling door deze 
houtvezels die als natuurlijke basisgrondstof zijn 
gebruikt voor het produceren van de Combi-
elementen. Dankzij de speciale samenstelling 
van de Combi-Elementen worden brandrisico’s 
beperkt zodat u veilig kunt wonen. 

De slimme combinatie is perfect op elkaar af-
gestemd en maakt het Combi-Element daardoor 
juist zo uniek. 

Van energiezuinig tot 
passief bouwen...
Het voordeel van de Combi-elementen is dat ze 
voor zowel energiezuinige, energieneutrale als 
passieve concepten geschikt zijn.

Bij energiezuinige of passieve gebouwen is een 
goed sluitende isolatie met een hoge isolatie-
waarde zeer belangrijk. 

Een goede kierdichting ter voorkoming van 
ongecontroleerde ventilatieverliezen en het bal-
ansventilatiesysteem met warmteterugwinning 
zorgen mede voor een gezond en comfortabel 
binnenklimaat.  

Zo ontstaan er uitgebreide toepassingsmo-
gelijkheden waarbij het binnenklimaat van het 
gebouw een zeer belangrijke factor speelt zoals 
bv. koelcellen, scholen en sporthallen.



Fraaie afwerkingen, strak gevelpleister,
                      steenstrips of ..........



150 TS 15 / 08 8 63 ------ ------

200 TS 20 / 14 14 110 ------ ------

250 TS 25 / 18 18 142 ------ ------

300 TS 30 / 22 22 174 ------ ------

360 TS 30 / 28 28 202 ------ ------

360 TS CL 36 / 16 + 12 16 127 0,254 3,94

360 TS CL 36 / 14 + 14 14 110 0,232 4,31

360 TS CL 36 / 12 + 16 12 95 0,211 4,74

360 TS SP 36 / 16 + 12 16 127 0,229 4,37

360 TS SP 36 / 14 + 14 14 110 0,209 4,78

360 TS SP 36 / 12 + 16 12 95 0,189 5,29

TS HI 35 / 4 + 14 + 17 14 110 0,19 5,26

TS HI 35 / 4 + 12 + 19 12 95 0,18 5,55

TS HI 37 / 4 + 14 + 19,5 14 110 0,16 6,25

TS HI 37 / 4 + 12 + 21,5 12 95 0,15 6,66

TS HI 40 / 4 + 17 + 19 17 135 0,17 5,88

TS HI 40 / 4 + 14 + 22 14 110 0,15 6,66

TS HI 40 / 4 + 12 + 24 12 95 0,14 7,14

TS HI 45 / 4 + 17 + 24 17 135 0,14 7,14

TS HI 45 / 4 + 14 + 27 14 110 0,12 8,33

TS HI 45 / 4 + 12 + 29 12 95 0,11 9,09

TS HI 50 / 4 + 17 +29 17 135 0,11 9,09

TS HI 50 / 4 + 14 + 32 14 110 0,1 10

TS HI 50 / 4 + 12 + 34 12 95 0,09 11,11

Hoekelementen Type TS
Type TS 
Element

Omschrijving Dikte Lengte

350 PaTS 10 100 350

375 PaTS 12,50 125 375

400 PaTS 15 150 400

450 PaTS 20 200 450

500 PaTS 25 250 500
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Programma en technische gegevens 
Combi-Elementen



Druk- en zetfouten voorbehouden, op al onze producten zijn verkoop -en leveringvoorwaardenvan toepassing.

info@fixolite.be
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