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Een paar woorden over ons ... 
Met meer dan 25 jaar ervaring met de productie van sandwichpanelen (als onderdeel van 
het bedrijf in Tarmont) in combinatie met hun eigen ideeën over innovatieve producten die 
zijn gepatenteerd in Polen en de rest van de wereld, vormen de basis voor de oprichting van 
de Solcraft-bedrijven in 2011. 
We hebben onze eerste fabriek in Bogdanka bij Łódź gevestigd, rekening houdend met de 
centrale ligging van onze klanten en het logistieke comfort.  
De commerciële afdeling van het bedrijf is gevestigd in Michałowice bij Warschau, van 
waaruit het gemakkelijker is om buitenlandse partners te bereiken. 
De kern van de activiteiten van Solcraft is een zorgvuldige analyse en tevredenheid van de 
behoeften van klanten op het gebied van nieuwe oplossingen die de investerings- en 
bedrijfskosten van woningbouw residentiële en industriële gebouwen verlagen. 
We geven om de juiste relatie tussen de kosten/baten van het product en het effect van het 
gebruik ervan.  
We maken energiebesparende, economische en duurzame constructies. 
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Patenten 
Wij als Solcraft®- hebben we een aantal Amerikaanse en EU-patentclaims voor onze 
oplossingen, inclusief het idee van H-Block® en Thexpan® 
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Certificaten 
Wij zijn de laureaten en houders van vele certificaten, waaronder: 

 
• Winnaar van het project georganiseerd door het ministerie van 

Milieu, GreenEvo - Green Technology Accelerator 
 

• Ambassadeur van het Poolse instituut voor passieve bouw en 
hernieuwbare energie Guenter Schlagowski 

 
• Lid van 's werelds grootste vereniging van SIP-paneelfabrikanten - 

Structural Insulated Panel Association 
 

• Silver Laurel of Innovation 2016 voor het Thexpan®-systeem, 
toegekend door de Supreme Technical Organization NOT 
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H-Block® 
 

 
 
 
H-Block® is: 
• Een gepatenteerde SIP-paneelvariatie, een isolerende bouwplaat gemaakt van 
polyurethaanschuim, gesloten in een doosconstructie en permanent verbonden met de OSB 
III-houtbekleding; 
• Tegelijkertijd is het de lastdragende en isolatiemodule, 
• Het bouwmateriaal voor de constructie van dragende wanden, plafonds en daken. 
• Speciaal materiaal voor het bouwen van energie-efficiënte en passieve gebouwen. 
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Parameters 
Dankzij het gebruik van een massieve kern van gesloten cellulair PUR-schuim geïntegreerd in 
de H-Block-structuur en de OSB III-platen, bezit H-Block® unieke eigenschappen: 
• Mechanische eigenschap – om daken met een gereduceerde dakligger of zelfdragende 
daken, draagvermogen van buitenmuren tot 4 verdiepingen zonder extra dragende 
constructie te maken.  
 
 
 
 
 
 

 
Dankzij het gebruik van een massieve kern gemaakt van PUR met gesloten cel geïntegreerd 
in de H-sectie en verbindingen gemaakt van OSB, heeft H-Block® de unieke eigenschap: 

 Thermisch - het transmissiecoëfficiënt van H-Block®  

 Geeft een U-waarde  van 0,21 tot 0,10 [W/m²K] (afhankelijk van de dikte van de 
gesloten PUR-kern). 

 Wat inhoud dat het warmteweestand coefficient de Rc-waarde van 4,76 tot 10.0 
[W/m²K] (afhankelijk van de dikte van gesloten PUR kern).  

 

Totale dikte van het 
H-Block 

130 mm. 170 mm. 230 mm. 

Dikte van de 
gesloten PUR kern 

100 mm. 140 mm. 200 mm. 

U-Waarde U= 0,21 W/m²K U= 0,15 W/m²K U= 0,10 W/m²K 

Rc-Waarde Rc= 4,76 W/m²K Rc= 6,66 W/m²K Rc= 10,0 W/m²K 
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H-Block® is een isolerende constructieplaat voor de constructie van dragende muren en 

daken met gereduceerde dakspanten 
. 

bouw: 
De panelen worden geleverd met een breedte van 125 cm of 62,3 cm en een maximale 
lengte van 1250 cm. 
Deze Panelen hebben twee OSB III-banen ingebouwd op 4-6 cm vanaf de zijkant.  
De ruimte tussen de banen is stevig gevuld met gesloten PUR-schuim. 
Wandpanelen worden onderling verbonden met behulp van de LHB-verbinding profielen 
welke ook gevuld zijn met gesloten polyurethaanschuim.  
Als gevolg hiervan wordt het effect van de thermische brug verminderd, waardoor een goed 
geïsoleerde en uniforme vloer- muur/wand- of dakoppervlak ontstaat. 
 

 
 
 
 

Constructie volgens het vierkante buis systeem 
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 H-Blockplus® 

 
 
H-Blockplus® is de eerste isolerende bouwplaat met verhoogde mechanische sterkte 
voor het construeren van plafonds in gebouwen met verschillende verdiepingen, 
platte daken en daken. 
 

Bouw: 
De H-block panelen hebben een breedte van 125 cm breed en heeft twee multiplex 
verstevigings stroken op  31 cm vanaf de zijkant.  
De ruimte tussen de banen is gevuld met gesloten PUR-schuim. 
De panelen worden verbonden met behulp van de LHBplus-verbindings profielen 
welko ook gevuld zijn met gesloten polyurethaanschuim.  
Hierdoor wordt het effect van de thermische brug gereduceerd, waardoor een goed 
geïsoleerd, homogene vloer-, wand-, plafond- of dakoppervlak ontstaat.  
Dankzij de verhoogde dragende parameters is het mogelijk om de traditionele 
constructie-elementen (dakspanten, vloerbalken) die nodig zijn voor de 

bouwconstructie te verminderen. 
 
 

 
 

Doos Constructie 
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Het gesloten cel polyurethaanschuim welke de kern vormt van de H-Block® panelen is het 
isolatiemateriaal met de hoogste thermische weerstand van industriële isolatiematerialen 
voor isolatie van gebouwen.  
In tegenstelling tot geëxpandeerd 
polystyreen (Piepschuim) is 
polyurethaanschuim bestand tegen de 
meest voorkomende chemische 
stoffen, insecten, bacterien, schimmels 
en knaagdieren en smelt het niet tot 
230 °C. 
In tegenstelling tot minerale wol is 
polyurethaanschuim met gesloten 
cellen volledig bestand tegen vocht, 
neemt het niet af in contact met 
waterdamp, verliest geen 
hittebestendigheid en is geen substraat 
voor de ontwikkeling van micro-
organismen.  
Zorgt voor volledige strakheid van de 
daarmee gevulde elementen. 
 
 

 
Duurzaamheid en weerstand 

Hoge constructieve sterkte van het gebouw wordt verzekerd door de constructie van het H-
Block® paneel, dat lijkt op de constructie van het gemultiplexte H-profiel dat wordt gebruikt 
in brugconstructies. 
• Polyurethaan met gesloten cellen, de kern 
van het H-Block®-paneel, is bestand tegen: 
 De meeste organische oplosmiddelen, 
 Zuren en chemicaliën , 
 Insekten, 
 Knaagdieren, 
 Paddestoelen en schimmels, 
 Water, 
 Temperatuur tot 230 °C. 
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• Polyurethaan met gesloten cellen, de kern van het H-Block®-paneel 
 De isolerende eigenschappen veranderen niet zelfs niet na verloop van tijd, 
 Het smelt of vervormd niet bij hoge temperaturen die periodiek op de muren en 

daken voorkomen, 
 Geen leeftijd grens, 
 Het neemt geen vocht op 

 

Eenvoudige montage - snelle constructie, ongeacht het 
seizoen en het weer 

 
De H-Block®-panelen worden vervaardigd in de productiehal en niet op de 
bouwplaats, dit zorgt voor een zeer hoge kwaliteit en maakt het proces van het 
bouwen van een huis onafhankelijk van het weer. 
 Korte montagetijd van de kant-en-klare elementen maakt het mogelijk om een 

huis in slechts een paar dagen te bouwen - ongeacht de 
weersomstandigheden en het seizoen. 

 een zeer klein aantal elementen (in tegenstelling tot, bijvoorbeeld, traditionele 
technologie), de mogelijkheid om mogelijke assemblagefouten te maken, 
wordt in het allereerste begin tot een absoluut minimum beperkt. 
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Tot 22% meer bruikbare ruimte 
 

Omdat H-Block® ook een dragende en isolerend paneel is, is de dikte van muren en 
daken van de gebouwen in het H-Block®-systeem meer dan twee keer lager dan die 
van traditionele gebouwen. 
 
Hiermee kunt u op de zolder extra bruikbare ruimte en hogere ruimtes verkrijgen, 
omdat de PUR-isolatielaag bijna tweemaal kleiner is dan in het geval van minerale 
wol of polystyreen (piepschuim). 
 

 

 
Ontwerp-flexibiliteit 

Gebouwen in het H-Block®-systeem worden ontworpen met behulp van 3D CAD / 
CAM-software van de hoogste kwaliteit (Dietrich's).  

Dankzij dit systeem is het is het mogelijk om bijna elk object te "panificeren" en het 
gebruik van panelen te optimaliseren om de hoeveelheid afval op de bouwplaats te 

minimaliseren en zo de kosten te verlagen.  
Het H-Block®-systeem biedt ook volledige vrijheid op het gebied van dakbedekking 

en gevelafwerking. 
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Lichtgewicht ontwerp en duurzaamheid 
• Vanwege de geringe dikte en het geringe gewicht van de panelen, is de 

constructie van een gebouw in het H-Block®-systeem lichter, wat de 
investeringskosten aanzienlijk vermindert.  

• Dit resulteerd in kleinere: diepte en afmeting van de funderingen, diepte van 
dakranden, dikte van dakbalken, dakspanten en kolommen; de lengte van 
bevestigingen en de constructie van het gebouw. 

• Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de structurele integriteit 
van een gebouw gemaakt van H-block SIP-panelen aanzienlijk beter is dan 
een traditioneel huis in termen van weerstand tegen compressie, buigsterkte 
en verhoogde belastingscapaciteit. 

•  Sinds hun oprichting en toepassing in 1930 (inclusief huizen gebouwd door 
Frank Lloyd Wright), zijn SIP-paneel onderworpen aan vele uitgebreide tests, 
ook door externe instellingen. 

•  Ze bleken een beter alternatief te zijn voor traditionele structuren: 2x4 of 2x6, 
of zelfs blokken van polystyreenblokken, ongeacht het type isolatie: glasvezel, 
cellulose of geblazen isolatie met schuim dat wordt gebruikt in muren of 
daken.  

• Gebouwen in SIP-systemen zijn extreem bestand tegen natuurlijke krachten, 
zoals aardschokken, aardbevingen, orkanen of tornado's. 
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Tornado in USA 2008 alleen de 
Sip paneel huizen staan nog. 

Aardbeving in Japan 1995 ook hier Staat 
alleen het SIP paneel huis nog overeind 

 

Vrijheid in dakbedekking en gevelafwerking 
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Systeemtoepassingen 
H-Block® 

 
 

Fundering en vloeren 
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Wanden en muren 
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Verdiepingsvloeren 

  

  
 

Daken 
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Zadeldak in het dakspant-systeem 
 

zadeldak-dakconstructie - versterkt dak 
• aanzienlijk grotere spantenafstand in vergelijking met de     

  traditionele dakspantenlijst 

• geen koudebruggen 

• een kleine totale dikte van de dakbedekking, en dus    

  hogere ruimtes op de zolder 

• snelle montage 

• dakproductie mogelijk, ongeacht het weer. 
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Zadeldak met verborgen dakspanten 

• Tweemaal de afstand tussen de     
            Spanten ten opzichte van de  
            traditionele dakspantenlijst 

• een kleine totale dikte van de   
           dakbedekking, en dus hogere     
           ruimtes op de zolder 

• snelle montage, 
• dakproductie, ongeacht het weer     

           mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

Zelfdragend dak - niet constructief 

• Dakspant tot een minimum  
           beperkt door de interne ribben in 
           het paneel, 

• geen koudebruggen, 
• een kleine totale dikte van de     

           dakbedekking, en dus hogere     
           ruimtes op de zolder 

• snelle montage 
• dakproductie, ongeacht het weer  

          mogelijk 
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Voorbeelden van implementatie van objecten in  

H-Block®-technologie 
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THEXPAN® 
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Wat is Thexpan®? 
Thexpan®: 

• Is een groep producten op basis van een thermodynamisch sandwichpaneel.  
  Het is de enige patentbeveiligde oplossing op de markt die een sandwichpaneel    
  combineert met een warmtewisselaar, waardoor een modern bouwmateriaal    
  ontstaat 
 
• Speciaal materiaal voor het afdekken van daken van energiebesparende en   
  passieve gebouwen. 
 
• De unieke combinatie van een sandwichpaneel met een warmtecollector maakt het    
   mogelijk om zowel investerings- als bedrijfskosten te verlagen. 
 
• Het kan worden gekwalificeerd voor een groep beschermende bouwmaterialen en  
  warmtewisselaars, omdat het een hybride is van deze twee producten. 
 
• Als de enige muur (dak) ter wereld, kan deze worden gebruikt als een lagere    
  (afwisselend of in aanvulling op de boorgaten) krachtbron voor warmtepompen. 

 
Plaatconstructie en werking 

Het Thexpan® thermodynamische sandwichpaneel bestaat uit twee mantelplaten, 
koperen warmtewisselaarbuizen direct onder het plaatmetaal (enkel- of dubbelzijdig) 
en polyurethaan thermische isolatie. 
De buizen hechten zich aan de geprofileerde platen zodat ze de warmte ontvangen 
of afgeven met het grootst mogelijke oppervlak.  
Het polyurethaan, dat een isolerende vulstof is van het sandwichpaneel, drukt op de 
buis om het tegen het plaatmateriaal te steunen. 
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Varianten van de Thexpan Panelen 
We benutten zonne- of geothermische energie 
om de exploitatiekosten van de faciliteit te 
verlagen. Door traditionele verwarmings- (koel) 
systemen te vervangen door Thexpan®, 
verwarmen (koelen) we muren, plafonds of 
beide. In het externe wisselaarsysteem zetten 

Absorptie variant                            we zonnewarmte om in bruikbare energie.  

Zonder bezem verwijderen we sneeuw van de 
daken, we koelen de kamers af zonder een 
airconditioner. 
Drie varianten van Thexpan®: absorptie-, 
verwarmings- en verwarmingsabsorberende  
platen maken onder andere 

Verwarmings variant                   • energie uit de zon halen om warm water te 
krijgen, 
• zelf-sneeuwt het dak in de winter, 
• verlaging van de binnentemperatuur van de 
wanden en / of daken (alternatieve manier van 
airconditioning) in de zomer, 
• verhoging van de binnentemperatuur van 

Verwarming absorberende            wanden en / of daken in de winter (een      
 variant                                            alternatieve manier om ruimtes te verwarmen). 
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Variant zonder warmtewisselaar 
 

 
 
Thexpan® sandwichpaneel zonder warmtewisselaar is een bouwmodule die wordt 
gebruikt voor de bouw van industriële faciliteiten als aanvulling op de versies 
verwarming, absorptie en verwarming-absorptie.  
Het bestaat uit een polyurethaan kern bedekt met gegalvaniseerde aan beide zijden, 
gelakte staalplaat. 
Net als bij platen met een wisselaar, heeft de plaat zonder wisselaar in de dak- en 
wandversie, als enige op de markt, een labyrintverbinding van de polyurethaankern. 
Bovendien heeft het dakpaneel een verborgen connectorsysteem en een 
versteviging van de verbinding via de maskerende kap - de zogenaamde. "Snap" -
clip. 
 

Bouw en opbouw van het Thexpan®-systeem 
 
1). Staalplaat gemoffelcoat 
2). Polyurethaanschuim 
3). Zelfborende Schroef 
4). Maskeer clips  OB-19 
5). Afdichtingstape - bijvoorbeeld     
     dakbedekking 
6). Gording 
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Ontwerp van Thexpann® thermodynamisch warmte- 
wisselaar systeem 

1. Thexpan® thermodynamisch systeem: Is ideaal voor industriële investeerders 
welke in hun vierkante gebouwen de omhulseltechnologie willen bouwen 
kunnen dit het beste doen in het sandwichpaneel. 

2. Thexpan® thermodynamische systeemfuncties: 
• Sneeuw en ijs verwijderen door verwarming. 
• Verwarming van hallen en katoren. 
• Koeling van Zalen, hallen en kantoor ruimten. 
• Waterverwarming tbv. Warmtepompen. 
• Waterverwarming voor sociale doeleinden. 
• Andere doeleinden 

3. De effecten van het gebruik van het thermodynamische Thexpan®-systeem: 
           Het verminderen van het energieverbruik dat nodig is om de ingestelde      
           functies te bereiken. 

4. Idee van het thermodynamische Thexpan®-systeem: 
           Het Thexpan® thermodynamische systeem is gebaseerd op twee     
           hoofdelementen: 
                 • Thexpan® sandwichpaneel 
                 • Een correct geconfigureerde warmtepomp. 
 

Schema van een verwarmings- en koelinstallatie met 
Thexpan dakpaneel en warmtepomp 
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Een voorbeeld van een ruimtekoelsysteem 

 

De bodem als warmtebron 
Het Thexpan® thermodynamische systeem voor het afvoeren van warmte maakt 
gebruik van waterdamp in de lucht.  
Dankzij de fase transformatie van de vrieswarmte van vocht in de lucht, zelfs in de 
winter en bij vorst tot -20 °C, herstelt de pomp in het thermodynamische systeem 
Thexpan® de warmte van waterdamp. 
In het geval van Thexpan® thermodynamisch systeem, stopt de warmtepomp 
gewoon als een verwarmingsapparaat - het wordt ook een koelapparaat.  
Dit betekent dat het tegelijkertijd een "radiator" en een "airconditioner" kan zijn. 
Bovendien krijgt het warmte op een geheel andere manier dan de zogenaamde 
onderste voeding van de pomp. 
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Voorbeelden van implementatie van objecten in Thexpan® 
technologie 
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