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Significante voordelen van stalen gordingen 

Constructief
+	 Grote overspanningen
+	 Meer gebruiksgemak / meer comfort
+	 Minder spanten benodigd
+	 Lagere kosten voor fundamenten
+	 Lagere montage kosten
+	 Laag eigen-gewicht
+	 Grote sterkte en stijfheid in verhouding tot het gewicht
+	 U kunt lichtere dakconstructies creëren
+	 Indien wenselijk kunnen stalen gordingen extra drukkrachten opnemen
+	 Enkel- en tweevelds met overlap mogelijk
+	 Minder gordingrijen per dakvlak ten opzichte van houten gordingen

Montage technische aspecten
+	 Zeer maatvast
+	 Worden exact op lengte aangeleverd
+	 Klant specifieke gaten patronen zijn mogelijk
+	 Montage is eenvoudig en kan snel plaatsvinden
+	 Minder volumineus als hout
+	 Alle profielen zijn af fabriek gemerkt
+	 Z-gordingen met 120 graden flens, wat de montage aanzienlijk vergemakkelijkt 

Milieu en duurzaamheid
+	 Goed bestand tegen ongedierte en schimmels
+	 Gesloten levenscyclus; Staal is 100% recyclebaar en degenereert niet
+	 Ook volbad verzinkte gordingen mogelijk

Service en Logistiek
+	 Uiterst korte levertijden
+	 Montageplan wordt u aangereikt
+	 Levering met eigen vrachtwagens
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Z Profielen 

Z profielen zijn bij uitstek geschikt voor hellende dakconstruc-
ties. Ook kunnen ze worden toegepast als wandregel en als 
vloerprofiel. De koudgevormde MRP Z profielen worden stan-
daard vervaardigd uit hoogwaardig sendzimir verzinkt staal.

VOORDELEN

De mogelijkheid om grote overspanningen te combineren met 
een laag eigengewicht. De profielen worden voorzien van een 
klantspecifiek gatenpatroon en zijn exact op lengte, waardoor 
het monteren eenvoudiger en sneller kan plaatsvinden.

Opmerkingen: 
+	 Continu thermisch verzinkt staal (Z275) volgens EN-10147.
+	 Standaard staalkwaliteit S390GD.
+	 Andere staalkwaliteit en/of zinklaagdikte op aanvraag.

Afmetingen in millimeters.
G = kg/m1

Profiel Z140 Z180 Z200 Z210 Z250

t 1,5 2,0 1,5 2,0 2,5 3,0 1,5 1,75 2,0 2,5 3,0 1,5 2,0 2,5 1,5 1,75 2,0 2,5 3,0

H 140 180 200 210 250

B1 60 65 65 65 75

B2 55 60 60 60 70

A 36 46 51 47 52

C 70 90 100 120 150

G 3,40 4,52 4,01 5,34 6,68 8,02 4,20 4,90 5,60 7,00 8,40 4,30 5,73 7,16 5,02 5,85 6,69 8,36 10,03

Ø 14 14/18 14/18 14/18 18

H C

A
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Z Profielen 

Z profielen zijn bij uitstek geschikt voor hellende dakconstruc-
ties. Ook kunnen ze worden toegepast als wandregel en als 
vloerprofiel. De koudgevormde MRP Z profielen worden stan-
daard vervaardigd uit hoogwaardig sendzimir verzinkt staal.

VOORDELEN

De mogelijkheid om grote overspanningen te combineren met 
een laag eigengewicht. De profielen worden voorzien van een 
klantspecifiek gatenpatroon en zijn exact op lengte, waardoor 
het monteren eenvoudiger en sneller kan plaatsvinden.

Opmerkingen: 
+	 Continu thermisch verzinkt staal (Z275) volgens EN-10147.
+	 Standaard staalkwaliteit S390GD.
+	 Andere staalkwaliteit en/of zinklaagdikte op aanvraag.

Afmetingen in millimeters.
G = kg/m1

90°

30

C

A

B2

H

B1

Profiel Z300 Z350

t 2,0 2,5 3,0 2,0 2,5 3,0

H 300 350

B1 94 94

B2 86 86

A 56 56

C 190 240

G 8,35 10,44 12,53 9,09 11,42 13,63

Ø 14 18
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C Profielen 

MRP C profielen worden toegepast in daken, wanden en vloe-
ren. De koudgevormde MRP C profielen worden standaard 
vervaardigd uit hoogwaardig sendzimir verzinkt staal.

VOORDELEN

De mogelijkheid om grote overspanningen te combineren met 
een laag eigen-gewicht. De profielen worden voorzien van 
een klantspecifiek gatenpatroon en zijn exact op lengte, waar-
door het monteren eenvoudiger en sneller kan plaatsvinden.

Opmerkingen: 
+	 Continu thermisch verzinkt staal (Z275) volgens EN-10147.
+	 Standaard staalkwaliteit S390GD.
+	 Andere staalkwaliteit en/of zinklaagdikte op aanvraag.

Afmetingen in millimeters.
G = kg/m1

H

B

D

t C

Profiel C150 C180 C200 C210 C220 C300

t 1,5 2,0 1,5 2,0 1,5 2,0 1,5 2,0 1,5 2,0 3,0

H 140 180 200 210 220 300

B 50 50 50 50 50 80

C 70 90 100 120 120 150

D 15 15 15 151 15 30

G 3,18 4,21 3,54 4,69 3,78 5,02 3,90 5,18 4,01 5,34 11,93

Ø 14/18
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C+ Profielen 

MRP C+ profielen worden toegepast in daken, wanden en 
vloeren. De koudgevormde MRP C+ profielen worden stan-
daard vervaardigd uit hoogwaardig sendzimir verzinkt staal.

VOORDELEN

De mogelijkheid om grote overspanningen te combineren met 
een laag eigen-gewicht. De profielen worden voorzien van 
een klantspecifiek gatenpatroon en zijn exact op lengte, waar-
door het monteren eenvoudiger en sneller kan plaatsvinden.

Opmerkingen: 
+	 Continu thermisch verzinkt staal (Z275) volgens EN-10147.
+	 Standaard staalkwaliteit S390GD.
+	 Andere staalkwaliteit en/of zinklaagdikte op aanvraag.

Afmetingen in millimeters.
G = kg/m1

B

H t

E

D

C

Afmetingen t H B C D E G Ø
C+15015 1,5 150 75 100 35 15 4,30 14/18
C+15020 2,0 150 75 100 35 15 5,73 14/18
C+15025 2,5 150 75 100 35 15 7,16 14/18
C+15030 3,0 150 75 100 35 15 8,64 14/18
C+20015 1,5 200 80 100 35 15 5,18 14/18
C+20020 2,0 200 80 100 35 15 6,91 14/18
C+20025 2,5 200 80 100 35 15 8,64 14/18
C+20030 3,0 200 80 100 35 15 10,22 14/18
C+25015 1,5 250 80 150 30 15 5,61 14/18
C+250175 1,75 250 80 150 30 15 6,55 14/18
C+25020 2,0 250 80 150 30 15 7,49 14/18
C+25025 2,5 250 80 150 30 15 9,28 14/18
C+25030 3,0 250 80 150 30 15 11,05 14/18
C+260225 2,25 260 80 150 35 12 8,87 14/18
C+30015 1,5 300 80 150 30 15 6,54 14/18
C+300175 1,75 300 80 150 30 15 7,63 14/18
C+30020 2,0 300 80 150 30 15 8,72 14/18
C+30025 2,5 300 80 150 30 15 10,90 14/18
C+30030 3,0 300 80 150 30 15 13,08 14/18
C+35015 1,5 350 100 200 35 15 7,16 14/18
C+350175 1,75 350 100 200 35 15 8,35 14/18
C+35020 2,0 350 100 200 35 15 9,55 14/18
C+35025 2,5 350 100 200 35 15 11,94 14/18
C+35030 3,0 350 100 200 35 15 14,33 14/18
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Sigma Profielen

MRP Sigma profielen worden toegepast in daken, wanden 
en vloeren. De koudgevormde MRP Sigma profielen worden 
standaard vervaardigd uit hoogwaardig sendzimir verzinkt 
staal.

VOORDELEN

De mogelijkheid om grote overspanningen te combineren met 
een laag eigen-gewicht. De profielen worden voorzien van 
een klantspecifiek gatenpatroon en zijn exact op lengte, waar-
door het monteren eenvoudiger en sneller kan plaatsvinden.

Opmerkingen: 
+	 Continu thermisch verzinkt staal (Z275) volgens EN-10147.
+	 Standaard staalkwaliteit S390GD.
+	 Andere staalkwaliteit en/of zinklaagdikte op aanvraag.

Afmetingen in millimeters.
G = kg/m1

D

B

H tC

Profiel S150 S170

t 1,5 1,75 2,0 1,5 1,75 2,0

H 150 170

B 60 60

C 115 125

D 15 15

G 3,80 4,41 5,02 4,01 4,69 5,34

Ø 14/18
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Sigma+ Profielen

MRP Sigma profielen worden toegepast in daken, wanden 
en vloeren. De koudgevormde MRP Sigma profielen worden 
standaard vervaardigd uit hoogwaardig sendzimir verzinkt 
staal.

VOORDELEN

De mogelijkheid om grote overspanningen te combineren met 
een laag eigen-gewicht. De profielen worden voorzien van 
een klantspecifiek gatenpatroon en zijn exact op lengte, waar-
door het monteren eenvoudiger en sneller kan plaatsvinden.

Opmerkingen: 
+	 Continu thermisch verzinkt staal (Z275) volgens EN-10147.
+	 Standaard staalkwaliteit S390GD.
+	 Andere staalkwaliteit en/of zinklaagdikte op aanvraag.

Afmetingen in millimeters.
G = kg/m1

B

D

E

tCH

Profiel S+ 200 S+ 250 S+ 300 S+ 350

t 1,5 1,75 2,0 2,5 3,0 1,5 1,75 2,0 2,5 3,0 1,75 2,0 2,5 3,0 1,75 2,0 2,5 3,0

H 200 250 300 350

B 70 70 80 90

C 165 205 250 300

D 26 25 25 18

G 5,02 5,85 6,69 8,36 10,03 5,58 6,54 7,44 9,30 11,16 7,63 8,72 10,90 13,08 8,29 9,47 11,84 14,21

Ø 14/18
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Sigma+ Randprofielen

MRP Sigma+ randprofielen worden toegepast in daken, 
als overgangsprofiel tussen dak en wand. De koudgevormde 
MRP Sigma profielen worden standaard vervaardigd uit 
hoogwaardig sendzimir verzinkt staal.

VOORDELEN

De mogelijkheid om grote overspanningen te combineren met 
een laag eigen-gewicht. De profielen worden voorzien van 
een klantspecifiek gatenpatroon en zijn exact op lengte, waar-
door het monteren eenvoudiger en sneller kan plaatsvinden.

Opmerkingen: 
+	 Continu thermisch verzinkt staal (Z275) volgens EN-10147.
+	 Standaard staalkwaliteit S390GD.
+	 Andere staalkwaliteit en/of zinklaagdikte op aanvraag.

Afmetingen in millimeters.
G = kg/m1

t

E

D
B

H C

α1

Profiel S+ 200 S+ 250 S+ 300

t 1,5 1,75 2,0 2,5 3,0 1,5 2,0 2,5 3,0 2,0 2,5 3,0

H 200 250 300

B 70 70 80

C 60 60 100

D 26 25 25

E 10 15 15

a1 100 - 150 - 200 100 - 150 - 200 100 - 150 - 200

G 5,02 5,85 6,69 8,36 10,03 5,58 7,44 9,30 11,16 8,72 10,90 13,08

Ø 14/18
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HCP Profielen 

De gecombineerde MRP HCP profielen zijn uitermate 
geschikt als vloerligger. De koudgevormde MRP Sigma profie-
len worden standaard vervaardigd uit hoogwaardig sendzimir 
verzinkt staal.

VOORDELEN

De mogelijkheid om grote overspanningen te combineren met 
een laag eigen-gewicht. De profielen worden voorzien van 
een klantspecifiek gatenpatroon en zijn exact op lengte, waar-
door het monteren eenvoudiger en sneller kan plaatsvinden.

Opmerkingen: 
+	 Continu thermisch verzinkt staal (Z275) volgens EN-10147.
+	 Standaard staalkwaliteit S390GD.
+	 Andere staalkwaliteit en/of zinklaagdikte op aanvraag.

Afmetingen in millimeters.
G = kg/m1

HCP Pro�elen 

 

 

H

t

C

D

B

��

Profiel HCP300 HCP350

t 2,5 3,0 2,5 3,0

H 300 350

B 160 200

C 30 25

D 15 15

G 21,80 26,16 23,88 28,66

Ø 14/18
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HSP Profielen 

De gecombineerde MRP HCP profielen zijn uitermate ge-
schikt als vloerligger. De koudgevormde MRP Sigma profielen 
worden standaard vervaardigd uit hoogwaardig sendzimir 
verzinkt staal.

VOORDELEN

De mogelijkheid om grote overspanningen te combineren met 
een laag eigen-gewicht. De profielen worden voorzien van 
een klantspecifiek gatenpatroon en zijn exact op lengte, waar-
door het monteren eenvoudiger en sneller kan plaatsvinden.

Opmerkingen: 
+	 Continu thermisch verzinkt staal (Z275) volgens EN-10147.
+	 Standaard staalkwaliteit S390GD.
+	 Andere staalkwaliteit en/of zinklaagdikte op aanvraag.

Afmetingen in millimeters.
G = kg/m1

HSP Pro�elen 

 

 C

D

E

B

F

E

H t
S

4

3

Profiel HSP300 HSP350

t 1,75 2,0 2,25 2,5 3,0 1,75 2,0 2,25 2,5 3,0

H 300 350

B 160 180

C 25 18

D 15 12

D 50 50

G 15,26 17,44 19,62 21,80 26,16 16,58 18,94 21,32 23,68 28,42

Ø 14/18
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Overzicht 

De technische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Door de introductie van onze geheel nieuwe productie straat is 
niet alleen onze flexibiliteit nog verder verhoogd, maar is ook ons assortiment enorm uitgebreid.

Z- profielen 
 Toepassing in daken, wanden en vloeren. Klant specifieke gatenpatronen, exact op lengte geleverd.

 Z 140, Z 180, Z 200, Z 210, Z 250, Z 300 en Z 350. 
 Maximale dikte 3 mm.

C- en C+ profielen 
 Toepassing in daken, wanden en vloeren. Klant specifieke gatenpatronen, exact op lengte geleverd.

 C 150, C 180, C 200, C 210, C 220 en C 300. 
 Maximale dikte 3 mm.

 C+ 150, C+ 200, C+ 250, C+ 260, C+ 300 en C+350. 
 Maximale dikte 3 mm.

Σ- en Σ+ profielen 
 Toepassing in daken, wanden en vloeren. Klant specifieke gatenpatronen, exact op lengte geleverd.

 Σ 150 en Σ 170. 
 Maximale dikte 3 mm.

 Σ+ 200, Σ+ 250, Σ+ 300 en Σ+ 350. 
 Maximale dikte 3 mm.

 Daarnaast voert MRP bv een groot assortiment U- profielen en klantspecifieke profielen. Natuurlijk kunnen bij 
 bovengenoemde profielen accessoires als nokverbinders, koppelstangen en bretels worden meegeleverd.
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Staalsoorten en Conserveringen 

Staalsoorten 

Sendzimir verzinkte materialen

Z Profielen Z Profielen worden vervaardigd uit staalkwaliteiten S390GD.

C en C+ Profielen  C en C+  Profielen worden vervaardigd uit staalkwaliteiten S390GD.

∑ en ∑+ Profielen ∑ en ∑+ Profielen worden vervaardigd uit staalkwaliteit S390GD.

Zwart gebeitste materialen
Alle zwart gebeitste materialen worden vervaardigd uit de staalkwaliteit S390MC. Andere staalkwaliteiten zijn op aanvraag 
leverbaar.

Ons uitgangsmateriaal is standaard voorzien van een 2.2 certificaat en tegen een meerprijs van een 3.1B certificaat volgens 
NEN-EN 10204.2004. Certificaten worden alleen na opdracht op uitdrukkelijk verzoek meegeleverd.

Conserveringen

Sendzimir verzinkt  Onze profielen worden vervaardigd uit Sendzimir verzinkt staal ook wel continu thermisch 
verzinkt staal genoemd. Z275 (275 gr m2, tweezijdig) volgens EN-10147.

Volbad verzinkt  De profielen welke wij walsen uit zwart gebeitst materiaal worden na profileren volbad thermisch 
verzinkt. Dit volbad verzinken wordt ook wel dompelverzinken of stuks verzinken genoemd. Het 
volbad verzinken wordt uitgevoerd volgens de geharmoniseerde norm NEN-EN-ISO 1461.
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MR-Protect® 

MR-Protect® is het nieuwe revolutionaire conserveringssysteem voor stalen gordingen en profielen welke worden 
blootgesteld aan zeer agressieve milieus zoals deze voorkomen in:
+	 Rundveestallen
+	 Champignonkwekerijen
+	 Kassen
+	 GFT verwerkingen
+	 Zwembaden

MR-Protect® is specifiek ontwikkeld voor “gerolvormde” stalen gordingen en profielen.
Het systeem biedt:
+	 Ultieme corrosiebestendigheid in agressieve milieus
+	 Significant betere knip-/pons- randbescherming
+	 Minder dikke zinklaag dan bij traditionele systemen terwijl de corrosie-werendheid aanzienlijk is verbeterd

MR-Protect® is een duurzaam conserveringssysteem dat middels een continu verzinkprocedé vanaf de fabriek op het 
basis materiaal wordt aangebracht. Het proces is in feite te vergelijken met het alom bekende Sendzimir Verzinken. 
Het zinkbad is echter ‘verrijkt’ met toevoegingen als Magnesium en Aluminium in een optimale chemische samenstelling.

Dit systeem zal met name daar worden ingezet waar momenteel volbad verzinkte gordingen en profielen worden gebruikt.
Het basismateriaal voldoet natuurlijk standaard aan alle constructieve eisen en is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, van 
een S390 kwaliteit.

MR-Protect® is een zeer duurzaam systeem en gezien de minder dikke zinklaag ook een milieuvriendelijker systeem.

MR-Protect® is een exclusief systeem van MRP BV. Voor nadere vragen verwijzen wij u dan ook graag naar een van 
onze specialisten.
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De Staalframebouw Bouwmethode

Staalframebouw - een korte introductie

In landen als Engeland en Zweden is staalframebouw een bekende bouwmethode. In Nederland wordt staalframebouw nog 
op betrekkelijk kleine schaal toegepast. De bouwmethode is minder bekend bij opdrachtgevers en ontwerpers, maar ook bij 
uitvoerende partijen.

Binnen Europa wint staalframebouw de laatste jaren echter steeds meer (bouw-)terrein. De redenen hiervoor?; snel te 
bouwen, licht van gewicht, grote vrije overspanningen haalbaar en een hoog comfort. Maar ook de goede bouwfysische 
prestaties en de maatvastheid van het systeem zijn niet onopgemerkt gebleven.

Staalframebouw en staalskeletbouw - het verschil

Staalframebouw is niet hetzelfde als het in ons land meer bekende staalskeletbouw. Er zijn wel algemene overeenkomsten 
tussen beide  bouwmethode; een gering eigen gewicht en een hoge bouwsnelheid. Maar constructief gezien verschillen 
ze dag en nacht. Staalskeletbouw is het bouwen van lijnvormige elementen (liggers en kolommen) van warmgewalste 
profielen. Dit skelet wordt bekleed met wanden, vloeren en daken. Deze bekleedde  elementen zijn juist het uitgangspunt bij 
staalframebouw. Staalframebouw gebeurt met complete panelen voor wanden, gevels en daken. Aan de basis daarvan staan 
frames van koudgevormde C- en U-profielen, gemaakt uit dunne  staalplaat.

Staalframebouw - de overeenkomst

Staalframebouw heeft veel weg van het “lichte scheidingswanden” bouwsysteem. Bij het lichte scheidingswanden bouwsys-
teem hebben de staalprofielen van ongeveer 0.6 mm dik geen dragende functie. Een staalframe met 1-3 mm dikke profielen 
heeft dat wel. Bovendien heeft staalframebouw  door de twee- of driedimensionale structuren meer ruimtelijke  en estheti-
sche mogelijkheden.

Staalframebouw - het voordeel

Staalframebouw is een eigentijdse variant op houtskeletbouw (hsb) en prefab beton. Steeds vaker wordt staalframebouw 
gezien als een beter alternatief. Het combineert namelijk alle  pluspunten van houtskeletbouw met de pluspunten van staal; 
lichter van gewicht, maatvaster dankzij krimpvrije materialen, minder gevoelig voor klimaatinvloeden en bestand tegen on-
gedierte en schimmels. Ook zijn grotere overspanningen en uitkragingen haalbaar. Een extra onderscheid met prefab beton 
is het gewicht en de kortere levertijd, omdat er niet met mallen wordt gewerkt. Bijkomend voordeel daarvan is een ruimere 
ontwerpvrijheid bij kleine aantallen tegen relatief lage kosten.
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De Staalframebouw Bouwmethode

Staalframebouw - het bouwsysteem van de toekomst

De toepassing van staal in de bouw is de laatste jaren gegroeid en vormt thans de basis voor veel innovatieve producten 
die in de bouw worden toegepast. Naast nieuwe profielen zijn er volop nieuwe verbindings- en conserveringstechnieken. 
De prefab staalframebouw elementen hebben een constante, hoge kwaliteit en zijn prijstechnisch zeer interessant. Verder 
scoort staalframebouw hoog op het gebied van bouwfysische eisen en is staalframebouw een zeer duurzaam bouwconcept. 
In de nabije toekomst is het  middels geautomatiseerde productielijnen bovendien zeer gemakkelijk op te schalen naar hoge 
productievolumes..

Staalframebouw - de profielen;
Het staalframebouw principe  is gebaseerd op koudgevormde staalprofielen. De gewenste staalprofielen worden uit staal-
band gerolvormd tot het gewenste profiel. Als “moedermateriaal” wordt fabrieksmatig verzinkt, constructief staal ingezet. 
De U- en C- vormen worden het meeste toegepast. 

Uw leverancier van Staalframebouw profielen; MRP bv.
Als zusterbedrijf van Dingemans Elementenbouw is MRP bv dé leverancier van constructieve profielen. Alle gewenste 
Staalframebouw profielen kunnen u geheel volgens uw specificaties en op de door u gewenste lengtes worden aangeleverd. 
Profielen worden u aangeleverd in de u bekende Dingemans bokken!

Staalframe bouw in de woningbouw.
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Projecten stalen gordingen

Stalen gordingen - eenvoudige montage

Ook bij cementgebonden golfplaten
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Projecten stalen gordingen

Weinig hinderlijke kolommen

Grote spantvakken - grote gordingvakken
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Projecten dakgordingen
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Projecten dakgordingen
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Projecten staalframebouw/entresol vloeren
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Projecten entresol vloeren
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Projecten Megadeck vloeren
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De Staalframebouw Bouwmethode

MRP BV is niet alleen uw leverancier voor profielen 
voor dak en wand. Ook kunnen wij u voorzien van 
verschillende profielen voor dragende vloeren.

De profielen zijn exact op lengte leverbaar en voorzien 
van een zinklaag. De levertijd bedraagt enkele dagen 
en kan in combinatie met overige profielen.
Sparingen en een aantal gatenpatronen zijn mogelijk 
(op aanvraag). De maximale overspanning van deze 
profielen bedraagt maar liefst 8500 mm, afhankelijk van 
de gevraagde belasting.

De profielen kunnen door middel van een eenvoudige 
oplegging aan de kopse zijde verwerkt worden.
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Conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek 

Scope

Type en beoogd gebruik Constructieve koudgevormde staal profielen voor constructief gebruik in alle 
soorten van constructiewerk voor voor dak, wand, vloer of overige constructies.

Declaratiemethode 1 en 3a (tabel A1 EN 1090-1)

Ontwerp Niet inbegrepen

Uitvoeringsklasse t/m EXC 2

Product normen NEN-EN 1090-2=2008+A1=2011

Geschiktheid voor lassen

Bij de vervaardigde producten is het lassen niet van toepassing.
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