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Acces + QR + matrix code
thermo tulipwood

Acces code
thermo tulipwood

Acces + QR code
padouk

Code

1.

1. Acces 2. QR 3. Matrix
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_  thermo populier
 21 x 120 mm [L464]
 voor binnen en buiten
 ref 133467

_  thermo populier
 21 x 120 mm [L465]
 voor binnen en buiten
 ref 133468

_  thermo fraké
 21 x 120 mm [L464]
 voor binnen en buiten
 ref 133464

_  thermo fraké
 21 x 120 mm [L465]
 voor binnen en buiten
 ref 133465

_  thermo populier 
 21 x 120 mm [L463]
 voor binnen en buiten
 ref 133469

_  thermo fraké
 21 x 120 mm [L463]
 voor binnen en buiten
 ref 133466

 thermowood
    21 x 120 mm [L464]
 voor binnen en buiten
 ref 105892

 thermowood
 21 x 120 mm [L465]
 voor binnen en buiten
 ref 105893 

 thermowood
 21 x 120 mm [L463]
 voor binnen en buiten
 ref 105891

Gebruik  buiten : enkel verticale toepassing
  binnen : enkel thermo houtsoorten / horizontaal of verticale toepassing

Bevestiging 2-zijdig tand en groef / onzichtbaar nagelen op achterstructuur /
  geen kopse tand en groef

Afwerking deze profielen kunnen afgewerkt geleverd worden:
  vraag naar onze mogelijkheden - zie ook p.45

Accessoires vraag naar onze montagelatten, vochtschermen en afwerkingsprofielen -
  zie ook p.43

 padouk
 21 x 102 mm [L470]
 enkel buiten
 ref 106230

 padouk
 21 x 102 mm [L471]
 enkel buiten
 ref 106231

2.

Code-collectie
6 onderling combineerbare profielen

S S S
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stockproduct _   op aanvraagS



Morse code
thermo es

Bar code
thermo es

Secret code
thermo es

Code

3

3. Morse 

_  thermo populier
 21 x 77 mm [L458]
 voor binnen en buiten
 ref 137875

_  thermo populier
 21 x 77 mm [L459]
 voor binnen en buiten
 ref 137876

_  thermo populier
 21 x 77 mm [L460]
 voor binnen en buiten
 ref 137877

 padouk
 21 x 102 mm [L469]
 enkel buiten
 ref 106229

_  padouk
 21 x 77 mm [L458]
 enkel buiten
 ref 106226

4. Bar 5. Secret

_  thermo es
 21 x 77 mm [L458]
 voor binnen en buiten
 ref 128740

_  thermo es
 21 x 77 mm [L459]
 voor binnen en buiten
 ref 128741

_  thermo es
 21 x 77 mm [L460]
 voor binnen en buiten
 ref 128742
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4.

S

Gebruik  buiten : enkel verticale toepassing
  binnen : enkel thermo houtsoorten / horizontaal of verticale toepassing

Bevestiging 2-zijdig tand en groef / onzichtbaar nagelen op achterstructuur /
  geen kopse tand en groef

Afwerking deze profielen kunnen afgewerkt geleverd worden:
  vraag naar onze mogelijkheden - zie ook p.45

Accessoires vraag naar onze montagelatten, vochtschermen en afwerkingsprofielen -
  zie ook p.43 

Code-collectie
6 onderling combineerbare profielen

stockproduct _   op aanvraagS



Code inspiratie

Matrix code_thermowood

Outdoor of indoor, repititief of gemixt ... met het Code-profiel kan je alle 
kanten op. Alle thermische houtsoorten zijn zowel binnen als buiten 
toepasbaar. En dankzij de keuze uit 6 profielen stel je zelf jouw eigen 
patroon samen ... jouw eigen unieke code.

QR code_thermowood

Acces + Matrix code_thermowood
5.
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Morse + secret code_padouk

Morse + Secret code_thermo es
6.



Acousticode Noise
canceling

Glas en beton zijn vandaag populaire materialen in de bouw van 
kantoren, maar ook van residentiële projecten waar een industriële look 

wordt nagestreefd. Mooi , maar jammer genoeg ook de ideale mix voor een 
slechte akoestiek. 

‘Acousticode’ wil een efficiënte én mooie oplossing bieden om de nagalm
van geluid in een ruimte te verlagen...en bijgevolg de akoestiek gevoelig te 

verbeteren. Door de juiste combinatie van de connector-profielen en de strips 
in akoestisch materiaal kan je de akoestiek in de ruimte gevoelig verbeteren.

7.
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Acoustistrip ecologische noise cancelling

Tijdens het ontwerpproces van deze 
strips gingen we uiteraard op zoek 
naar een materiaal met de beste 
geluidsabsorberende waarden.  
Maar we wilden ook een mens- en 
milieuvriendelijke oplossing.

Als grondstof voor deze acoustistrips 
kozen we daarom voor een ecologisch 
materiaal dat  bestaat uit geperste 
polyestervezels waarvan 50% afkomstig 
is van gerecylceerde petflessen. 

Het materiaal is vrij van chemische 
bindmiddelen, anti-allergisch en niet 
irriterend voor huid en ogen.

Acoustistrips zijn anti-statisch en trekken 
dus weinig vuil aan. Door de aard van de 
vezels is er ook geen schimmelvorming 
mogelijk.

Ook op vlak van brandveiligheid 
kreeg onze grondstof een hoge score. 
Acoustistrips zijn dan ook brandveilig en 
vlamdovend (DIN 4102-B1)

Om de cirkel rond te maken, zijn de 
strips makkelijk demonteerbaar en 100% 
recycleerbaar. Ze kunnen dus actief 
bijdragen tot een circulair bouwproces.

Acousticonnector Acoustistrip

_  thermo es
 21 x 57 mm [L472]
 enkel binnen
 ref 131064

_  thermo ayous light
 21 x 57 mm [L472]
 enkel binnen
 ref 131063

small : 12 x 38 mm [L473]

coal

rock

mist

snow

medium : 12 x 68 mm [L474]

large : 12 x 118 mm [L475]

8.

Acousticode
Combineer de connector met
één of meerdere formaten 
van de strip.



Acousticode inspiratie
Een rustgevende akoestiek én een wand met karakter. 
Acousticode combineert beide. De thermisch behandelde houten profielen 
hebben een natuurlijke kleurschakering en laten zich goed combineren met 
de 4 neutrale kleuren van de acoustistrips.

9.

Acousticode
thermo ayous light + acoustistrip ‘snow’

10.
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Code &
Acousticode
A perfect match!

Een Code-wand van binnen naar buiten
laten doorlopen... het kan én het 
creëert een extra ruimtegevoel.

En wat denk je van een concept waarbij
code en acousticode worden 
gecombineerd? Stel zelf je persoonlijke 
mix samen.

11. 12.



0404.

Varium

13.

varium Mix
thermowood

varium Twins
thermo ayous

1. High hat 2. Low hat 3. Twins
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 thermo ayous
 65 x 43 mm [L420]
 voor binnen en buiten
 ref 106075

 thermo ayous
 40 x 54 mm [L420]
 voor binnen en buiten
 ref 106076

 thermo ayous
 40 x 130 mm [L421]
 voor binnen en buiten
 ref 106073

 thermowood
 65 x 43 mm [L420]
 voor binnen en buiten
 ref 105902

 thermowood
 44 x 54 mm [L420]  
 voor binnen en buiten
 ref 105903

 thermowood
 44 x 130 mm [L421]
 voor binnen en buiten
 ref 105898

14.

Varium-collectie
Maak een mix met 5 profielen en combineer naar wens,  
ook met plaatmateriaal*.

S

S

S

S

S

S

stockproductS

Gebruik  buiten : enkel verticale toepassing
  binnen : horizontale of verticale toepassing

Bevestiging 2-zijdig tand en groef / onzichtbaar nagelen op achterstructuur

Afwerking deze profielen kunnen afgewerkt geleverd worden:
  vraag naar onze mogelijkheden - zie ook p.45

Accessoires vraag naar onze montagelatten, vochtschermen en afwerkingsprofielen -
  zie ook p.43 



04.

Varium

varium Mix
thermo ayous

varium High hat + Groovy
thermo ayous15.

4. Connector 5. Groovy

W
O

W
!

 thermo ayous [L422]

 40 x 68 mm
 voor binnen en buiten
 ref 106077

 thermo ayous
 26 x 130 mm [L420]
 voor binnen en buiten
 ref 106087

 thermowood
 44 x 68 mm [L422]
 voor binnen en buiten
 ref 105905

 thermowood
 26 x 130 mm [L420]
 voor binnen en buiten
 ref 105904

Varium-collectie
Maak een mix met 5 profielen en combineer naar wens,  
ook met plaatmateriaal*.

16.
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stockproductS

Gebruik  buiten : enkel verticale toepassing
  binnen : horizontale of verticale toepassing
  bij gebruik met plaatmateriaal*
  Hou rekening met de plaatsingvoorschriften van het gebruikte 
  materiaal. Dilatatie en ventilatie verdienen bijzondere aandacht.

Bevestiging 2-zijdig tand en groef / onzichtbaar nagelen op achterstructuur

Afwerking deze profielen kunnen afgewerkt geleverd worden:
  vraag naar onze mogelijkheden - zie ook p.45

Accessoires vraag naar onze montagelatten, vochtschermen en afwerkingsprofielen -
  zie ook p.43 



varium Mix_thermo ayous
17.

Varium inspiratie
Reliëf, diepte, 3D en variatie ... daar draait het om bij de Varium-collectie.
Als je er ook nog kleur aan toevoegt, dan zijn de mogelijkheden haast 
eindeloos.
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18.

varium Mix_thermowood

varium Mix_thermowood



Gebruik  Triple : horizontale of verticale toepassing 
  Stripes : buiten enkel verticaal, binnen zowel horizontaal als verticaal

Bevestiging nagelen op achterstructuur

Afwerking deze profielen kunnen afgewerkt geleverd worden:
  vraag naar onze mogelijkheden - zie ook p.45
       op voorraad in ‘best black’       op voorraad in ‘fast forward grey’

Accessoires vraag naar onze montagelatten, vochtschermen 
  en afwerkingsprofielen - zie ook p.43

Lines

Lines Triple 33
thermowood

Lines Triple 21
thermo tulipwood19.
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Triple 21 Triple 33 Stripes
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 thermo ayous
 21 x 133 mm [L392]
 voor binnen en buiten
 ref 106074

 thermo populier
 21 x 133 mm [L392]
 voor binnen en buiten
 ref 133425 / ref ‘best black’ 133874

 thermo ayous
 33 x 133 mm [L450]
 voor binnen en buiten
 ref 106078

 thermo fraké
 21 x 133 mm [L399]
 voor binnen en buiten
 ref 106132  / ref fast forward 133870

 thermo fraké
 33 x 123 mm [L451]
 voor binnen en buiten
 ref 133296

 thermowood
 21 x 133 mm [L399]
 voor binnen en buiten
 ref 105901 / ref best black 133872

 thermowood
 33 x 133 mm [L457]
 voor binnen en buiten
 ref 105907

 thermowood
 33 x 123 mm [L451]
 voor binnen en buiten
 ref 105890

 padouk
 33 x 133 mm [L450]
 enkel buiten
 ref 106244

Lines collectie
Triple & Stripes : gebruiksvriendelijke profielen
voor een gesloten gevelbekleding.

20.
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stockproduct afwerking ‘best black’ op stock

afwerking ‘fast forward’ op stock

S



Maatwerk
Samen jouw project realiseren.

In deze brochure vind je heel wat 
mogelijkheden om jouw gevel of  
wand (of beide) met hout te bekleden.
Heb je echter toch nog een ander  
profiel in gedachten? Vraag het ons. 

Doe beroep op onze knowhow 
in houtsoorten, houtsecties en 
schaaftechnieken. We bekijken samen 
hoe we jouw idee kunnen realiseren.

Afwerking 
Een slimme keuze!

Hout kan erg mooi vergrijzen. Mits je een 
goede houtsoort kiest, heb je geen of weinig 
onderhoud. 

In sommige gevallen is het echter wijs om 
voor een afwerking te kiezen. Zeker daar waar 
de blootstelling aan UV en regen niet overal 
gelijk is (onder een luifel, zonnekant versus 
schaduwkant, enz) kan het voor een mooi 
resultaat op lange termijn slim zijn om een 
afwerking op het hout te zetten.
 
Geen nood ... ook dat kunnen wij vooraf voor u 
regelen. We luisteren graag naar uw wensen. 

21.
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 thermowood
 27 x 65 mm [L393]
 voor binnen en buiten
 ref 105914

 thermowood
 21 x 65 mm [L393]
 voor binnen en buiten
 ref 105915

_  andere profielen?
_  andere houtsoorten? 

Vraag vrijblijvend naar 
onze mogelijkheden. 
We bekijken het graag 
met onze collega’s van 
de schaverij.

Ventilatten
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Gebruik  horizontale of verticale toepassing
  binnen (enkel thermowood) of buiten

Bevestiging nagelen op achterstructuur

Afwerking deze profielen kunnen afgewerkt geleverd worden:
  vraag naar onze mogelijkheden - zie ook p.45

Accessoires vraag naar onze montagelatten, vochtschermen en afwerkingsprofielen -
  zie ook p.43

22.

Lines collectie
Ventilatten : geschaafde latten en planken voor 
een geventileerde gevel.

SS

 thermo koto

 21 x 65 mm [L403] ref 133254

 21 x 90 mm [L404] ref 133255

 /

 21 x 140 mm [L405] ref 133258

 voor binnen en buiten

S thermo koto

 27 x 65 mm [L415] ref 139193

 27 x 90 mm [L416] ref 139194

 27 x 115 mm [L417] ref 139196

 27 x 140 mm [L418] ref 139195

 voor binnen en buiten

S

stockproduct _   op aanvraagS
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Stockproducten met deze 
afwerking op p. 20 en 34.

                     



Lines inspiratie

 LinesTriple_thermowood

 LinesVentilat_padouk maatwerk LinesVentilat_padouk maatwerk
23.

De Lines-profielen voegen een strak en symmetrisch lijnenspel
toe aan jouw project. Horizontaal of verticaal ... aan jou de keuze.

 LinesTriple_thermowood  Lines Stripes_thermo ayous

Lines Stripes_thermo ayous
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24.



04

WaveVintage

25..

Vintage Wave Mix
thermo ayous

Vintage Wave Small
thermo essen

1. Wave S 2. Wave M 3. Wave L

 thermo ayous
 21 x 35 mm [L452]
 enkel binnen
 ref 106082

_  thermo ayous 
 21 x 55 mm [L456]
 enkel binnen
 ref 106079

_  thermo ayous
 21 x 75 mm [L454]
 enkel binnen
 ref 106081

 thermo es
 21 x 35 mm [L452]
 enkel binnen
 ref 106372

_  thermo es
 21 x 55 mm [L456]
 enkel binnen
 ref 106369

_  thermo es
 21 x 75 mm [L454]
 enkel binnen
 ref 106371
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Gebruik  horizontale of verticale toepassing
  enkel binnen

Bevestiging 2-zijdig tand en groef / onzichtbaar genageld op achterstructuur

Afwerking deze profielen kunnen afgewerkt geleverd worden:
  vraag naar onze mogelijkheden - zie ook p.45

Accessoires vraag naar onze montagelatten, vochtschermen en afwerkingsprofielen -
  zie ook p.43

26.

Vintage collectie
Wave : classic vintage profielen in drie verschillende breedtes.
Onderling combineerbaar.

S

stockproduct _   op aanvraagS



27..
Vintage Hangar
thermo ayous

Vintage

28.

Hangar

_  thermo ayous
 21 x 55 mm [L455]
 enkel binnen
 ref 106092

_  thermo es
 21 x 55 mm [L455]
 enkel binnen
 ref 106370

Gebruik  horizontale of verticale toepassing
  enkel binnen

Bevestiging onzichtbaar genageld op achterstructuur

Afwerking deze profielen kunnen afgewerkt geleverd worden:
  vraag naar onze mogelijkheden - zie ook p.45

Accessoires vraag naar onze montagelatten, vochtschermen en afwerkingsprofielen -
  zie ook p.43

Vintage collectie
Hangar : originele gefaceteerde vintage profielen.

stockproduct _   op aanvraagS
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Vintage inspiratie

Wave S _thermo essen

29.

Wave S _thermo essen

Wave Mix_thermo ayous
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31.
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Wave 
in een glansrol
Woonzorgcentrum ‘Meunyckenhof’ in Koekelare kreeg een 
make-over door de interieurspecialisten van De Laere decor... 
met het ‘Wave’-profiel in een glansrol. Het profiel werd hier 
toegepast als wandbekleding én als afwerking voor het 
meubilair. Let op de mooie kleurschakeringen van de gekozen
houtsoort : thermo es. Proficiat aan alle betrokkenen.

- architect : Gino Debruyne & architecten
- interieurbedrijf :  De Laere Decor - Wevelgem
- fotograaf : Klaas Verdru

32.



Classics

33.
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Groove 1 Groove 2

 afzelia doussie
 15 x 130 mm [L307] 
 enkel buiten
 ref 106106

 meranti
 15 x 130 mm [L307]
 enkel buiten
 ref 106203

 thermo es
 21 x 130 mm [L307]
 voor binnen en buiten
 ref 106365

 afrormosia
 15 x 130 mm [L307]
 enkel buiten
 ref 106102

 eik
 15 x 132 mm ref 106340
 15 x 147 mm ref 106338

 [L370]
 enkel buiten
 ! zichtbare vernageling
 ref 105914

 thermo ayous
 21 x 130 mm [L307]
 voor binnen en buiten
 ref 106072

 thermo populier
 21 x 130 mm [L307]
 voor binnen en buiten
 ref 106375 / ref best black 133875

 RND geïmpregneerd
 21 x 130 mm [L307]
 enkel buiten
 ref 105502

 padouk
 15 x 130 mm [L307]
 enkel buiten
 ref 106232

 thermowood
 18 / 21 x 130 mm [L307]
 voor binnen en buiten
 ref 105895 (18 mm) / ref ‘best black’ 133873
 ref 105897 (21 mm)

 iroko
 15 x 130 mm [L307]
 enkel buiten
 ref 106146

 thermo fraké
 21 x 130 mm [L307]
 voor binnen en buiten
 ref 106131 / ref ‘geborsteld + fast forward grey’ 
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Classics collectie
Groove : de klassieke, tijdloze gevelplanchette.

Extra productinfo: zie volgende bladzijde.

S S
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stockproductS

34.
Classics Flat bed
thermowood

Classics Groove
thermo tulip wood

Classics Groove
padouk

afwerking ‘best black’ op stock

afwerking ‘fast forward’ op stock



Onderstaande info is geldig voor zowel de Groove-, de Flat bed als de Double U profielen:

Gebruik  4-zijdig tand en groef (uitgezonderd Groove meranti en thermowood)
  horizontale of verticale toepassing / binnen (thermo houtsoorten) of buiten

Bevestiging onzichtbaar genageld op achterstructuur

Afwerking deze profielen kunnen afgewerkt geleverd worden:
  vraag naar onze mogelijkheden - zie ook p.45

Accessoires vraag naar onze montagelatten, vochtschermen en afwerkingsprofielen -
  zie ook p.43

 lariks
 21 x 132 mm [L303]
 enkel buiten
 ref 105954

_  witte noordse den*
 21 x 132 mm [L303]
 enkel buiten
 ref 105755

 *ook geïmpregneerd 
   beschikbaar : groen of bruin

_  rode noordse den*
 21 x 132 mm [L303]
 enkel buiten
 ref 105494

 *ook geïmpregneerd 
   beschikbaar

Flat bed

Classics collectie
Flat bed en Double U : uitgesproken lijnenspel

stockproduct _   op aanvraagS
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35.

Gebruik  Cottage profiel geschikt voor horizontale of verticale toepassing
  binnen (thermo houtsoorten) of buiten

Bevestiging Cottage profiel onzichtbaar genageld op achterstructuur

Afwerking deze profielen kunnen afgewerkt geleverd worden:
  vraag naar onze mogelijkheden - zie ook p.45

Accessoires vraag naar onze montagelatten, vochtschermen en afwerkingsprofielen -
  zie ook p.43
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Cottage M Cottage L Shingles

 rnd geïmpregneerd
 20 x 125 mm [L320]
 enkel buiten
 ref 105510

 lariks 
 20 x 125 mm [L320]
 enkel buiten
 ref 105953

 westen red cedar
 11 x 450 mm
 variabele breedtes
 enkel buiten
 ref 100950

 thermowood
 22 x 130 mm [L902]
 voor binnen en buiten
 ref 105911

 thermowood fijn bezaagd

 20 x 178 mm [L901]
 voor binnen en buiten
 ref 105910

 eik
 20 x 145 mm [L320]
 enkel buiten
 ref 106337
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Classics collectie
Cottage & shingles : afgeschuind en overlappend ... voor een landelijke look.

S S

S

S

stockproduct     _op aanvraagS

36.

Double U

 padouk
 15 x 106 mm [L336]
 enkel buiten
 ref 106237

S



Classics inspiratie

classics Groove _western red cedar

classics Groove _eik classics Groove _afrormosia37.

classics Groove _western red cedar

classics Shingles _western red cedar

classics Cottage _thermowood
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Groove_thermowood

39.
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Uitbouw wordt 
totaalproject. 
Gevel en tuinwand 
in hetzelfde profiel uitgevoerd.

De fraaie houtskeletbouw-uitbreiding aan deze 
woning werd bekleed met het ‘groove’ profiel in 
thermowood. 
Een ecologische keuze, want deze lokale 
(europese) houtsoort werd op milieuvriendelijke 
manier verduurzaamd met enkel hitte en 
stoom.

Op vraag van de bouwheer werd ook een
tuinwand in dezelfde houtsoort en hetzelfde 
profiel uitgewerkt.
Het gebouw en de wand maken op die manier 
samen deel uit van hetzelfde concept.

Geslaagd... als je ‘t ons vraagt.

40.



DOUBLE U

TRIPLE

STRIPES

VENTILAT

WAVE S

WAVE M

WAVE L

HANGAR

CONNECTOR

GROOVY

GROOVE

FLAT BED

COTTAGE M

COTTAGE L

21x133

21x133

21x35

21x35

x133

x133

x130

21x55

21x55

33x123

33x123

STOCKPRODUCT
Deze producten proberen we steeds op voorraad te hebben. Onvoorziene pieken in 
bestellingen kunnen evenwel voor een (tijdelijk) verminderde beschikbaarheid zorgen. 
Informeer u steeds over het huidige voorraadpeil.                                  
Product op stock             Product op stock
met afwerking ‘best black’  met afwerking ‘fast forward grey’
  
                          

x6533 27 18

132

33

21 21 21

147

21

15x106

21x75

21x75

33x133 15x130

15x130

21x130

21x130

21x130

21x130

21x132

21x132

21x132

21x13221x130

15x

15x130

15x130

15x130

22x130

20x125

20x125

20x145

21x55

21x55

20x17826x130

26x130

Lines Vintage Classics
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42.

ACCES

QR MATRIX

MORSE

BAR
SECRET

ACOUSTI

CONNECTOR

HIG
H HAT

LOW HAT

TWIN
S

profiel

houtsoort

thermisch verduurzaamd

naaldhout

loofhout

thermowood

thermo essen

thermo ayous

thermo ayous light

thermo tulip wood

thermo fraké

thermo populier

thermo koto

western red cedar

vuren

grenen

grenen A3

douglas

lariks

eik

afrormosia

padouk

afzelia

meranti

iroko

21x120

21x120

21x120

21x102

21x120

21x120

21x120

21x102 21x102

21x120

21x120

21x120

21x77

21x77

21x77

21x77

21x77

21x77

21x77

21x57

21x57

65x43

65x43

afmetingen in mm

44x54

40x54

Deze profielen kunnen onderling 
gecombineerd worden.                                  

44x130

40x130

44x68

40x68

Code Varium

Assortimentsoverzicht
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21/27x65
21/27x90

21/27x140
 S27x115
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Hoekprofielen
voor een professionele en duurzame hoekafwerking.

40 mm

4
0

 m
m

Montagelatten
duurzame montagelatten zijn de basis 
van een geslaagde realisatie

stockproduct Open of gesloten gevelbekleding? 
Wij hebben de aangepaste vochtschermen
in huis. Informeer in jouw Cras shop.

_   op aanvraagS

‘vertical flow’ 
De ‘vertical flow’ montagelatten 
zijn voorzien van infrezingen voor
de noodzakelijke ventilatie. 
Bij verticale gevelbekleding
vermijd je op die manier dat 
een dubbel lattenwerk nodig is. 

Q 1802 ‘vertical flow’
35x46 mm
RND geïmpregneerd A3 S2 - zwart
ref 105626

Q 751    35 x 46 mm - RND geïmpregneerd A3 S2 - groen
    ref 105655

Q 753   35 x 72 mm - RND geïmpregneerd A3 S2 - groen
 ref 105658 

Q 754  35 x 95 mm - RND geïmpregneerd A3 S2 - groen
 ref 105661 

Q 760  46 x 46 mm - RND geïmpregneerd A3 S2 - groen
 ref 105664

 

Q 1800 35 x 46 mm - RND geïmpregneerd A3 S2 - zwart
 ref 105624

Q 1801  35 x 72 mm - RND geïmpregneerd A3 S2 - zwart 
 ref 105625

!

nieuw ! geventileerde montagelat

M632  
voor planchettes dikte 15 mm
40 x 40 mm
rechte hoek

     Western Red Cedar
     ref 106027
 
     Padouk 
     ref 106247

M7092  
voor planchettes dikte 21 mm
55 x 55 mm
rechte of afgeronde hoek

     Thermo ayous
     ref 132262

M38  
opdekprofiel
32 x 32 mm

 
 Afrormosia
 ref 132259
  
 Padouk 
 ref 132258
 
 Thermo ayous
 ref 132260

Toebehoren
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Assortimentsoverzicht

55 mm

55
 m

m

55 mm

148 mm
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Afwerking

Fast Forward grey
slimme voorvergrijzing

Wil je graag controle over de vergrijzing 
van je gevelproject? Kies dan voor een ‘fast 
forward grey’ afwerking. Wij leveren dan het 
hout met grijze ‘Hybrid Wood Protector’ olie 
van Rubio Monocoat, aangebracht in één 
laag die beschermt en kleurt.

De voordelen?
- Je hebt meteen het uitzicht van een 
vergrijsde gevel en hoeft daar geen maanden 
op te wachten;
- Je voorkomt vlekvorming wanneer de gevel 
niet overal dezelfde blootstelling ondergaat 
aan de weersomstandigheden (bvb onder 
een luifel     of dakoversteek    ). 
Met ‘fast forward grey’ voorkom je dus 
ongelijke vergrijzing. Geleidelijk maakt deze 
afwerking dan plaats voor de natuurlijke 
vergrijzing.

Brandvertragend
een kwestie van veiligheid

Om een brandwerende gevel te realiseren, volstaat 
het niet om de bekleding een speciale behandeling 
te geven. De volledige gevelopbouw is van belang : 
achterstructuur, isolatie, dampscherm, bekleding én 
de afwerking.
Op basis van gerealiseerde testen kunnen wij een 
aantal constructies aanraden. 

Wij bieden twee brandvertragende behandelingen 
van houten gevelproducten aan.

Flame Delay® PT
impregnatie met brandvertragende zouten.
Kan uitlogen, dus heeft nog een coating nodig.
Aanbevolen houtsoorten : thermo fraké, thermo 
ayous, thermo vuren.

Flame Delay® FX Pro
impregnatie met volledig fixerende, niet uitlogende 
brandvertrager op basis van polymeer technologie. 
Heeft geen nabehandeling nodig. 
Aanbevolen houtsoort : thermo fraké.

Brandklasse van beide behandelingen : B, S2-d0

Advies nodig over een 
brandwerende gevel in hout? 
Vraag het ons.

Best black
stijlvol zwart

Zwart is in... ook bij gevelbekleding. Het 
zorgt voor een strakke look én een mooi 
contrast met andere materialen. 

Duurzame behandeling
Voor onze zwarte ‘Best black’ behande-
ling kozen wij voor het duurzame 2 lagen 
systeem van Rubio Monocoat : 1 laag 
sunprimer en 1 laag Hybrid wood 
protector. Dat zorgt voor een intens en 
duurzaam kleurbehoud. 
Afhankelijk van de blootstelling aan UV en 
weersomstandigheden ligt de levensduur 
van de ‘Best black’ afwerking tussen de 5 
en 7 jaar.

Deze afwerking is niet filmvormend en 
schilfert dus niet af. Onderhoud gebeurt 
met hetzelfde product. Tussenschuren is 
niet nodig.

nieuw ! nieuw ! nieuw !

EXTRA INFO ROND AFWERKINGEN

Meer gedetailleerde info vind je op onze website.
Scan de code en laat je grondig informeren.                            

1 2

Stockproducten met deze 
afwerking op p. 20 en 34.

Stockproducten met deze 
afwerking op p. 20 en 34.

1 2
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Maatwerkproject : Bezoekerscentrum natuurpark ‘Het Zwin’ te Zeebrugge
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Tot uw dienst.

WOW! is een product van 
Cras
Industrielaan 5
8790 Waregem
tel 056 60 34 44
info@cras.com

cras.com


