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Type plank :  
Rabat 150

Productnr. : P 2750

Materiaal : 
pvc hardschuim van 
gerecycleerd pvc met 
pvc-toplaag

Modulemaat : 
150 mm

Aantal per m2 : 6,6 m

Kleurengamma : 
in de massa gekleurd

Type plank :  
Rabat 150

Productnr. : P 2750

Materiaal :  
pvc hardschuim van 
gerecycleerd pvc met 
pvc-toplaag

Modulemaat :  
150 mm

Aantal per m2 : 6,6 m

Kleurengamma : 
Decoroc coating, 
folie bekleefd

Type plank :  
Dubbele rabat 300

Productnr. : P 1024

Materiaal :  
pvc hardschuim met  
pvc toplaag en 
embossed

Modulemaat :  
300 mm

Aantal per m2 : 3,3 m

Kleurengamma :  
in de massa gekleurd,  
embossed (= met 
reliëf )

Type plank :  
Vlak 167 Twinson® 

Productnr. : P 9576

Materiaal :  
Twinson®

Modulemaat :  
167 mm

Aantal per m2 : 6 m

Kleurengamma : 
zoethoutzwart, 
schorsbruin,  
leigrijs

Type plank :  
Potdeksel 167 

Productnr. : P 1036

Materiaal :  
pvc hardschuim 
met PVC toplaag en 
embossed

Modulemaat :  
167 mm

Aantal per m2 : 6 m

Kleurengamma :  
in de massa gekleurd,  
embossed (= met 
reliëf )

Type plank :  
Vlak open 83 Twinson®

Productnr. : P 9596

Materiaal :  
Twinson®

Modulemaat :  
83 mm (78 + 5 mm)

Aantal per m2 : 12 m

Kleurengamma : 
zoethoutzwart, 
schorsbruin,  
leigrijs
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Esthetisch, duurzaam, ecologisch
De ideale gevel geeft een woning een blijvende meerwaarde en dit niet enkel op esthetisch,  

maar ook op energetisch vlak. En natuurlijk moet de gevel ook duurzaam en onderhouds-

vriendelijk zijn. Met de gevelbekledingsoplossingen van Deceuninck, of ze nu pvc zijn of Twinson® 

(een pvc-houtcomposiet), kan u buitenmuren gewoon afwerken, maar beter is om ze meteen 

ook van een extra isolerende schil te voorzien. 

OVERZICHT DECEUNINCK GEVELBEKLEDING

STANDAARD-REEKS
Standaard gevelbekleding in PVC

• Budgetvriendelijke gevelbekleding met uitstekende duurzaamheid
• Beschikbaar in 9 matte kleuren

PREMIUM-REEKS
Premium gevelbekleding in PVC en Twinson®

• Ruime keuze natuurlijke tijdloze kleuren, passend bij uw Deceuninck ramen (PVC)
• Duurzame gevelbekleding met hoogwaardige afwerking, met respect voor de natuur (Twinson®)
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PVC is een duurzaam en milieuvriendelijk materiaal. Het is budgetvriendelijk, onderhoudsarm, 

makkelijk te verwerken en helemaal niet onderhevig aan verrotting of corrosie. De standaard 

PVC profielen zijn snel en vlot te plaatsen dankzij hun tand- en groefverbinding, waardoor ook 

de bevestiging aan het oog onttrokken wordt. Bovendien legt PVC geen extra druk op natuur en 

milieu, want het is 100% recycleerbaar.

Standaard gevelbekleding in PVC

• tand- en groefsysteem: 
hierdoor worden de planken 
automatisch evenwijdig 
geplaatst

• verdoken bevestiging

• snelle plaatsing, kan zowel 
horizontaal als verticaal 
geplaatst worden

• in combinatie met isolatie  
➝ sterke verbetering van 
het isolatiepeil

• duurzaam en onderhouds-
vriendelijk

• op esthetisch vlak zijn de 
brede V-groef en de licht 
gebogen geometrie de be-
langrijkste karakteristieken

• typisch voor deze plank is 
het effen oppervlak, zonder 
structuur

• tand- en groefsysteem: 
hierdoor worden de planken 
automatisch evenwijdig 
geplaatst

• verdoken bevestiging

• zeer snelle plaatsing door de 
dubbele hoogte, horizontale 
plaatsing

• in combinatie met isolatie  
➝ sterke verbetering van 
het isolatiepeil

• duurzaam en onderhouds-
vriendelijk

• typisch voor deze plank is 
het embossed oppervlak 
(houtnerfstructuur)

• tand- en groefsysteem: 
hierdoor worden de planken 
automatisch evenwijdig 
geplaatst

• verdoken bevestiging

• snelle plaatsing: de planken 
worden horizontaal ge-
plaatst

• in combinatie met isolatie  
➝ sterke verbetering van 
het isolatiepeil

• duurzaam en onderhouds-
vriendelijk

• typisch voor deze plank is 
het embossed oppervlak 
(houtnerfstructuur) 
en het typische karakter 
door de overlappende 
plaatsing
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P 2750 P 1024 P 1036

BENAMING rabat 150 dubbele rabat 300 potdeksel 167

MATERIAAL - pvc hardschuim van gerecycl. 
pvc 

- een gecoëxtrudeerde matte 
PVC toplaag van 0,5 mm in 
nieuw, hoogslagvast pvc 
materiaal

- pvc hardschuim
- een gecoëxtrudeerde matte 

PVC toplaag van 0,5 mm in 
nieuw, hoogslagvast pvc 
materiaal

- pvc hardschuim
- een gecoëxtrudeerde matte 

PVC toplaag van 0,5 mm in 
nieuw, hoogslagvast pvc 
materiaal

KLEURPROCES In de massa gekleurd 
(zie kleurenoverzicht p. 7)

In de massa gekleurd 
en embossed (met reliëf ) 
(zie kleurenoverzicht p. 7)

In de massa gekleurd 
en embossed (met reliëf )
(zie kleurenoverzicht p. 7)

KLEUREN - verkeerswit
- lichtgrijs
- licht ivoor
- crème wit
- taupe
- zand
- pastelblauw
- donkergrijs
- leigrijs

- verkeerswit
- lichtgrijs
- licht ivoor
- crème wit
- taupe
- zand
- pastelblauw
- donkergrijs
- leigrijs

- verkeerswit
- lichtgrijs
- licht ivoor
- crème wit
- taupe
- zand
- pastelblauw
- donkergrijs
- leigrijs

HOOGTE 150 mm 300 mm 167 mm

LENGTEMATEN 6 m 6 m 6 m

AANTAL /M² 6,6 m 3,3 m 6 m

BEVESTIGING bolkopschroef RVS nagel / schroef RVS nagel / schroef RVS

AFWERKINGS
PROFIELEN

KLEUR

in de massa gekleurd :
- verkeerswit
- lichtgrijs
- licht ivoor
- crème wit
- taupe
- zand
- pastelblauw
- donkergrijs
- leigrijs

in de massa gekleurd :
- verkeerswit
- lichtgrijs
- licht ivoor
- crème wit
- taupe
- zand
- pastelblauw
- donkergrijs
- leigrijs

in de massa gekleurd : 
- verkeerswit
- lichtgrijs
- licht ivoor
- crème wit
- taupe
- zand
- pastelblauw
- donkergrijs
- leigrijs

GEKLEURD IN DE MASSA

In de massa gekleurde profielen verkrijgen hun kleur door vooraf pigmenten aan de basisgrondstof toe te voegen. 
Beschikbaar in 9 verschillende kleuren:

GEKLEURD IN DE MASSA EFFEN (P 2750)

Kleurenoverzicht

GEKLEURD IN DE MASSA EMBOSSED (P 1024)

GEKLEURD IN DE MASSA EMBOSSED (P 1036)

REF 0684 - RAL ± 7015 
leigrijs

REF 0003 - RAL ± 9016 
verkeerswit

REF 0007 - RAL ± 7035 
lichtgrijs

REF 0015 - RAL ± 1013 
licht ivoor

REF 0096 - RAL ± 9001 
crème wit

REF 0087 - RAL ± 1019 
taupe

REF 0088 - RAL ± 1015 
zand

REF 0089 - RAL ± 180-6 
pastelblauw

REF 0090 - RAL ± 7001 
donkergrijs

REF 0684 - RAL ± 7015 
leigrijs

REF 0003 - RAL ± 9016 
verkeerswit

REF 0007 - RAL ± 7035 
lichtgrijs

REF 0015 - RAL ± 1013 
licht ivoor

REF 0096 - RAL ± 9001 
crème wit

REF 0087 - RAL ± 1019 
taupe

REF 0088 - RAL ± 1015 
zand

REF 0089 - RAL ± 180-6 
pastelblauw

REF 0090 - RAL ± 7001 
donkergrijs

REF 0684 - RAL ± 7015 
leigrijs

REF 0003 - RAL ± 9016 
verkeerswit

REF 0007 - RAL ± 7035 
lichtgrijs

REF 0015 - RAL ± 1013 
licht ivoor

REF 0096 - RAL ± 9001 
crème wit

REF 0087 - RAL ± 1019 
taupe

REF 0088 - RAL ± 1015 
zand

REF 0089 - RAL ± 180-6 
pastelblauw

REF 0090 - RAL ± 7001 
donkergrijs
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• tand- en groefsysteem: hierdoor worden de  
planken automatisch evenwijdig geplaatst

• verdoken bevestiging

• snelle en gemakkelijke plaatsing, kan zowel 
horizontaal als verticaal geplaatst worden

• in combinatie met isolatie ➝ sterke verbetering 
van het isolatiepeil

• duurzaam en onderhoudsvriendelijk

• hoogwaardige afwerking bekleefd met folie of 
voorzien van een coating

• uitgebreid aanbod bijhorende afwerkingsprofielen

• op esthetisch vlak zijn de brede V-groef en 
de licht gebogen geometrie de belangrijkste 
karakteristieken

Het welslagen van zowel een renovatie- als een nieuwbouwproject staat of valt doorgaans 

met een esthetische en functionele gevelafwerking. Door hun extreem kwalitatieve afwerking 

munten de Premium profielen uit in onderhoudsvriendelijkheid. Ze zijn verkrijgbaar in een ruim 

kleurenpalet, identiek aan de natuurlijke, tijdloze tinten van de Deceuninck ramen. Het verschil 

met de standaard gevelbekleding in PVC zit vooral in de ruimere kleurenkeuze en de toegepaste 

veredelingstechniek bij de Premium versie. Zo is deze gevelbekleding beschikbaar in alle folie- en 

coatingkleuren.

Premium gevelbekleding in PVC

Onderhoud

• Reiniging van PVC profielen is uiterst 
eenvoudig:  de profielen worden gewoon 
gewassen met behulp van een zachte 
vochtige spons, eventueel doordrenkt met een 
niet-schurend huishoudelijk reinigingsmiddel 
op waterbasis (niet op basis van o. ammoniak 
en chloorhoudende produkten zoals 
bleekwater).

• Moeilijk te reiningen 
profielen kunnen worden 
behandeld met PVC 
Cleanup P 956.

Deceuninck Gevelbekleding   9
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P 2750

BENAMING rabat 150

MATERIAAL - pvc hardschuim met kern van 
gerecycleerd pvc 

- een gecoëxtrudeerde PVC 
toplaag van 0,5 mm in nieuw, 
hoogslagvast pvc materiaal

KLEURPROCES Decoroc coating en foiled (bekleefd)

KLEUREN Zie kleurenoverzicht p. 11-13

HOOGTE 150 mm

LENGTEMATEN 6 m

AANTAL /M² 6,6 m

BEVESTIGING RVS bolkopschroef

AFWERKINGS
PROFIELEN

KLEUR

Verkrijgbaar in dezelfde afwerking 
als de planken. 
Zie kleurenoverzicht p. 11-13

COATING

De satijnachtige, matte look van de Decoroc® coating bestaat uit een ruim aantal kleuren. Deze coating heeft een korrelige 
structuur die aan het bouwproject een aparte en warme uitstraling geeft. Naast het esthetische aspect heeft de Decoroc® 
coating nog zijn duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid als voordelen.

REF 6068 
RAL ± 7039 
kwartsgrijs

REF 6070 
RAL ± 7042  
verkeersgrijs A

REF 6072 
RAL ± 7016  
antracietgrijs

REF 6003 
RAL ± 9016  
verkeerswit

REF 6908 
RAL ± 9006 
alumium wit

REF 6909  
RAL D 085 60 10* 
balmoral

REF 6904 
RAL ± 7033  
cementgrijs

REF 6911 
RAL ± 9007 
grijs alumium

REF 6910 
RAL ± 7023  
betongrijs

REF 6067 
RAL ± 7022 
ombergrijs

REF 6096 
RAL ± 9001 
crème wit

* Deze kleur behoort tot de RAL design kleurcollectie

Kleurenoverzicht
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STANDAARD FOLIES

Bij deze veredelingstechniek worden de profielen bekleefd met een vuilafstotende UV-bestendige acrylaatfolie. 
Deze folie ziet er meestal uit als hout, terwijl hij alle voordelen van pvc biedt (duurzaam, onderhoudsvriendelijk, …. ) 
Ook egale, gladde folies en metallic looks zijn verkrijgbaar.

Kleurenoverzicht

REF 1145 
Ierse eik

REF 1146 
rustieke kers

REF 1110 
gouden eik

REF 1154 
notenboom

REF 1025 
donkere eik

REF 1111 
palissander

REF 1144 
macoré

REF 1143 
grijze ceder

REF 1138 
brons *

REF 1139 
zilver *

Natuurlijke houtstructuren (FOILED ORIGINAL WOOD) Gekleurde houtstructuren (FOILED COLOUR) 

Metallic looks (FOILED METALLIC)

* De spuitstukken zijn niet beschikbaar in deze folie-afwerking

REF 1008 - RAL ± 8022 
chocoladebruin

REF 1068 - RAL ± 7039 
kwartsgrijs

REF 1079 - RAL ± 5011 
staalblauw

REF 1019 - RAL ± 9010 
zuiver wit *

REF 1667 - RAL ± 7012 
basaltgrijs

REF 1076 - RAL ± 3005 
wijnrood

REF 1096 - RAL ± 9001 
crème wit

REF 1006 - RAL ± 6009 
dennengroen

REF 1072 - RAL ± 7016 
antracietgrijs

REF 1004 - RAL ± 7001 
grijs

REF 1665 - RAL ± 7038 
agaatgrijs

REF. 1911 - RAL ±9007 
grijs aluminium *

REF 1921 - RAL ± 9011 
grafietzwart glad *

REF 1603 - RAL ± 7016 
antracietgrijs glad

Gladde folies (FOILED SMOOTH) 

* De spuitstukken zijn niet beschikbaar in deze folie-afwerking

REF. 1114 - RAL ± 7023 
betongrijs
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• natuurlijke uitzicht en het warme gevoel van echt 
hout én de onderhoudsvriendelijkheid van PVC

• splintervrij

• bestand tegen insecten

• splijt niet

• waterbestendig

• bijzonder stevig en robuust gezien de 
dubbelwandige vorm

• tand- en groefsysteem: hierdoor worden de 
planken automatisch evenwijdig geplaatst

• montage met onzichtbare bevestiging d.m.v. de 
gepatenteerde clipsen

• snel en makkelijk te plaatsen

• deze gevelplank kan zowel deel uitmaken van een 
totaal isolatieconcept, als individueel als afwerking 
fungeren

• in combinatie met isolatie  
➝ sterke verbetering van het isolatiepeil

• geïntegreerde ventilatie : Bij een geventileerde - 
en dus ademende - gevel, zorgt de luchtcirculatie 
voor een efficiëntere en noodzakelijke afvoer van 
vocht en hitte

• dankzij de beperkte dikte geschikt voor zowel 
nieuwbouw als renovatie. Hiermee komt het 
gevelsysteem tegemoet aan het Vlaamse 
rooilijndecreet. Een gevelafwerking in combinatie 
met goede isolatie zorgt, zowel bij nieuwbouw 
als bij renovatie, voor minder stookkosten, 
en een lagere CO

²
 uitstoot. Een energie- en 

kostenbesparende oplossing dus

• voor een perfecte afwerking werd een volledig 
assortiment afwerkingsprofielen gecreëerd

• duurzaam en onderhoudsarm

• milieuvriendelijk (100% recycleerbaar)

• kan toegepast worden zowel voor gevelbekleding 
als voor het uitbekleden van erkers, dakkapellen 
en dakoversteken

Met Twinson® gaf Deceuninck nog een extra dimensie aan het PVC. Door de toevoeging van 

houtvezels brengt ze het beste van twee werelden samen: het natuurlijke uitzicht en warme 

gevoel van hout én de onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid van PVC. Zowel bij nieuw-

bouw als bij renovatie krijgt u met de Twinson® gevelbekledingssystemen enerzijds de mogelijk-

heid uw buitenmuur finaal af te werken en anderzijds in combinatie met isolatie de mogelijkheid 

een extra isolerende schil te voorzien. Door zijn PEFC certifiering vormt deze gevelbekleding 

daarom een milieuvriendelijk alternatief voor tropisch hardhout.

Premium gevelbekleding in Twinson®
TWINSON® GESLOTEN GEVELSYSTEEM
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• natuurlijke uitzicht en het warme gevoel van echt 
hout én de onderhoudsvriendelijkheid van PVC

• splintervrij

• bestand tegen insecten

• splijt niet

• waterbestendig

• robuust: Zowel onze Deceuninck Twinson gevelplank 
als de onderliggende structuur die wordt vervaardigd 
uit hoogwaardig geanodiseerd aluminium bieden 
een zeer hoge duurzaamheid. Jarenlang onbezorgd 
genieten is het onmiddellijk gevolg

• deze gevelplank kan zowel deel uitmaken van een 
totaal isolatieconcept, als gewoon individueel als 
afwerking fungeren

• in combinatie met isolatie  
➝ sterke verbetering van het isolatiepeil

• ventilerende gevel: Dankzij de luchtcirculatie, 
garandeert het open gevelsysteem op elk moment 
een doeltreffende afvoer van vocht en hitte

• dankzij de beperkte dikte geschikt voor zowel 
nieuwbouw als renovatie. Hiermee komt het 
gevelsysteem tegemoet aan het Vlaamse 
rooilijndecreet. Een gevelafwerking in combinatie 
met goede isolatie zorgt, zowel bij nieuwbouw als bij 
renovatie, voor minder stookkosten, en een lagere CO

²
 

uitstoot. Een energie- en kostenbesparende oplossing 
dus

• met een minimum aan profielen en materiaal, verkrijgt  
u een oogstrelend resultaat. Dankzij het zwart 
gekleurd montageprofiel verkrijgt u een harmonieus 
resultaat

• duurzaam en onderhoudsarm

• milieuvriendelijk (100% recycleerbaar)

Het Twinson® open gevelsysteem van Deceuninck is gebaseerd op het principe van de open 

voeg en combineert esthetiek met functionaliteit. De onderliggende structuur in hoogwaardig 

geanodiseerd aluminium zorgt voor een zeer hoge duurzaamheid. Dit concept geeft een extra 

dimensie aan uw project doordat de profielen naast elkaar worden gemonteerd met slechts een 

kleine tussenruimte.

Premium gevelbekleding in Twinson®
TWINSON® OPEN GEVELSYSTEEM
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P 9576 P 9596

BENAMING vlak 167 Twinson® vlak open 83 Twinson®

MATERIAAL Twinson® 
(pvc-hout composiet)

Twinson® 
(pvc-hout composiet)

KLEURPROCES Natuurlijke kleuren Natuurlijke kleuren 

KLEUREN - zoethoutzwart
- schorsbruin
- leigrijs

- zoethoutzwart
- schorsbruin
- leigrijs

HOOGTE 150 mm min. 83 mm (78 + 5)

LENGTEMATEN Beschikbaar op 3 m 
en op 6 m

3 m

AANTAL /M² 6,6 m 12 m

BEVESTIGING gepatenteerde clipsen schroef

AFWERKINGS
PROFIELEN

KLEUR

Geanodiseerd 
aluminium:
- zwart
- zilver
- bruin
Hetzelfde materiaal 
zoals de planken:
- zoethoutzwart
- schorsbruin
- leigrijs

-

TWINSON®, DE PRACHT VAN 
NATUURLIJKE KLEUREN

Met Twinson gevelbekleding laat u uw creativiteit 
de vrije loop. Dankzij de drie verschillende 
natuurkleuren vormen de planken de perfecte 
aanvulling voor elk type architectuur of landschap.

De kleurstalen zijn reproducties en kunnen afwijken van het 
origineel. In het grote vak ziet u de natuurlijke kleur die de 
Twinson planken na verloop van tijd krijgen. Twinson® bevat 
houtvezels die onderhevig zijn aan kleurvariaties. Wanneer het 
product blootstaat aan zon en regen, verouderen die vezels 
op natuurlijke wijze, waardoor de kleur kan veranderen. Na 
enkele maanden krijgen de planken hun definitieve tint. Voor 
een natuurlijk uitzicht is het altijd aan te raden de planken te 
mengen, alvorens ze te plaatsen. 

Ecologisch en 100% recycleerbaar

De op Twinson® gebaseerde gevelbekledingssystemen van Deceuninck bieden een aantal voordelen t.o.v tropisch
hardhout. Tropisch hardhout is nagenoeg uitsluitend afkomstig uit bedreigde regenwouden. Twinson® is echter 
100 % PEFC-gecertificeerd. Dat betekent dat het hout in Twinson® steeds afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. 
Twinson heeft een lange levensduur, waardoor Twinson®-gevelbekledingsproducten probleemloos jarenlang 
dienst kunnen doen. Aan het einde van hun levensduur zijn ze bovendien 100% recycleerbaar en kunnen ze zonder 
kwaliteitsverlies opnieuw worden gebruikt. 

PEFC (PROGRAM FOR THE 
ENDORSEMENT OF FOREST 
CERTIFICATION)

is een internationale non-profitorganisatie 
die zich inzet voor duurzaam bosbeheer. De 
organisatie ziet er onder andere op toe dat 
er niet meer bomen worden gerooid dan er 
worden heraangeplant en dat de biodiversiteit 
behouden blijft. Het gevelbekledingssysteem 
van Deceuninck is vervaardigd uit Twinson®, dat 
over het PEFC-certificaat beschikt. 

RECYCLING

Verzamel na plaatsing alle resten en zaagafval in 
de Twinson recycle zak en breng die terug naar 
uw plaatselijke verdeler. Deceuninck recycleert het 
materiaal tot nieuwe producten. Respect voor het 
milieu is bij Deceuninck dan ook meer dan een 
slogan. Vraag naar de gratis Twinson® recycle zak bij 
uw erkend Deceuninck-verdeler. 

Kleurenoverzicht

REF 502 
zoethout-zwart

originele tint

originele tint

finale tint

finale tint

REF 504 
schorsbruin

originele tint finale tint

REF 510 
leigrijs



NIEUW

Deceuninck Gevelbekleding   2120   Deceuninck Gevelbekleding

Om woningen energiezuinig te maken is gevelisolatie essentieel. In nieuwbouw is gevelisolatie 

sowieso een conditio sine qua non, maar ook in renovatie is er nog veel werk aan de winkel… 

De grootste warmteverliezen in een woning vinden plaats 

langs het dak, vrijstaande muren en de ramen. Het onderdak 

isoleren en hoogrendementsbeglazing plaatsen is gemeengoed 

geworden. Maar wat doet u met de warmteverliezen 

via de vrijstaande muren? Zowel op het gebied van 

materiaal, vormgeving als isolatie bieden de Deceuninck 

gevelbekledingsprofielen u een ruim pakket aan mogelijkheden. 

Door hun beperkte dikte zijn alle Deceuninck geveloplossingen 

perfect te combineren met diverse types isolatie. Op die manier 

worden warmteverliezen langs de gevel praktisch tot nul herleid. 

Isolatie 

DE GEVENTILEERDE VOORZETGEVEL

Eerst isoleren! Bij na-isoleren is een ononderbroken isolatieschild 
belangrijk om koudebruggen te voorkomen. Tegen de bestaande 
structuur komt een ononderbroken laag isolatie en indien 
nodig een damp-open, vochtwerend scherm. Daarna wordt de 
zelfdragende houten (of aluminium) draagstructuur verankerd in de 
draagmuur. De verankering gebeurt met thermisch onderbroken 
beugels bij een zacht isolatiemateriaal en met regelschroeven bij een 
hard isolatiemateriaal. Deze gevelopbouw is erg duurzaam en levert 
uitstekend isolerende prestaties. 

Geïsoleerde, geventileerde gevel die de zomerhitte
buiten houdt, waardoor het binnen heerlijk koel blijft

Geïsoleerde, geventileerde gevel die in de wintermaanden
de warme lucht binnen en de kou buiten houdt

ISOFINISH® : HET ISOLATIE- EN AFWERKINGSCONCEPT VOOR BUITENGEVELS

Deceuninck is partner van Isofinish®, een compleet, innovatief concept voor buitengevelisolatie en -afwerking. 
Dankzij de ultradunne isolatieplaten en regelbare gevelschroeven zorgt Isofinish® voor een kwalitatief, 
doorlopend isolatieschild.

buiten

Vaste

isolatieplaat

Minerale wol

binnen

Vaste

isolatieplaat

Minerale wol

buiten binnen

Gevelbekleding

Binnenmuur

Isolatieschil

Draagstructuur

MUREN

20%

VLOER

10%

RAMEN

15%

KOUDEBRUGGEN

5%

DAKEN

30%

VERVERSTE LUCHT

20%

Isoleren is besparen. U verbruikt minder en geniet tevens van fiscale voordelen en 

aantrekkelijke premies. Deze voordelen kunnen toegekend worden door het Gewest,  

de stad, gemeente, provincie of netbeheerder.

Premies

TOTAALRENOVATIEBONUS 

De Vlaamse overheid voorziet ook voor 2017 in 
steunmaatregelen bij renovatie. De individuele premies 
worden aangepast, het aantal premies wordt verminderd, 
en er komt een stimulatie om energie-efficiënte 
totaalrenovaties uit te voeren.  
Er zijn 7 investeringen voorzien:
• dak- of zoldervloerisolatie, voor minimum 30 m²
• muurisolatie langs binnen, buiten of spouw, voor mini-
mum 30 m²
• vloerisolatie of plafond (kruip)kelder, voor minimum 30 m²
• nieuwe beglazing, voor minimum 5 m²
• warmtepomp
• zonneboiler
• ventilatie

Raadpleeg deze websites  
voor alle actuele informatie  

i.v.m. premies:

www.energiesparen.be  
(Vlaanderen)

www.leefmilieubrussel.be  
(Brussel)

Een combinatie van 3 renovaties binnen een 
termijn van 5 jaar geeft recht op een premie 
vanaf 1750 euro. Dit kan oplopen tot 4750 
euro voor de totaalrenovatie.

BIJNA ENERGIE NEUTRAAL BOUWEN

Al gehoord van BEN-woningen? BEN staat voor bijna-

energieneutraal. BEN-woningen verbruiken erg weinig 

energie, die ze bovendien uit groene energiebronnen 

halen. Vanaf 2021 worden de BEN-principes de standaard 

voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen, maar ze lonen 

vandaag al. Zo daalt je energiefactuur gevoelig en zijn er 

mooie premies voor BEN-woningen, een korting op de 

onroerende voorheffing en bij sommige banken zelfs een 

voordelig bouwkrediet.

BETER BENOVEREN DAN RENOVEREN

Gewoon renoveren? Wie verstandig is, BENOveert 
voortaan zijn woning! Dit nieuwe werkwoord staat voor 
‘beter renoveren’. Met hogere ambities op het vlak van 
energieprestaties en met de diverse renovatiestappen in 
de meest logische volgorde. Hoe sneller u BENOveert, 
hoe sneller u profiteert van de vele voordelen die een 
geBENOveerde woning te bieden heeft: een lagere 
energiefactuur, meer comfort, meer premies, een gezonder 
binnenklimaat, minder CO

2
-uitstoot en een esthetische en 

financiële meerwaarde voor uw woning. 

HET ROOILIJNDECREET

In Vlaanderen mag door het rooilijndecreet bij renovatie elke woning met 14 cm de rooilijn overschrijden. Dit is natuurlijk 
mooi meegenomen voor wie zijn voorgevel extra wil isoleren. 14 cm is ruim voldoende om een extra spouw met extra 
isolatie langs buiten te voorzien en af te werken met een duurzame Deceuninck kunststof gevelbekleding. En dit zonder 
binnenshuis ruimte te moeten opofferen. 

Trotse bezitter van deze labels
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Installatie standaard 
gevelbekleding in PVC

P 2750 (Rabat 150)
TIP !
De afwerkingsprofielen zijn beschikbaar in dezelfde  
kleur als de gevelbekleding.

OVERZICHT ONDERDELENEENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM

De afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de  
gevelbekleding. Het kleurenoverzicht vindt u op p. 7

STARTPROFIEL

KLIPSBAAR AFWERKINGSPROFIEL 
Verkrijgbaar in 9 kleuren  
(pvc in de massa gekleurd)

RANDPROFIEL 
Verkrijgbaar in 9 kleuren  
(pvc in de massa gekleurd)

BINNEN- EN BUITENHOEK 
Verkrijgbaar in 9 kleuren  
(pvc in de massa gekleurd)

VOEGPROFIEL 
Verkrijgbaar in 9 kleuren  
(pvc in de massa gekleurd)

VERBINDINGSSTUK 
Verkrijgbaar in 9 kleuren  
(pvc in de massa gekleurd)

RAAMAFWERKING 
Verkrijgbaar in 9 kleuren (pvc hardschuim met 
pvc toplaag in de massa gekleurd)
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TIP !
Door de dubbele hoogte gaat de plaatsing van deze plank ook dubbel zo 
snel!

Installatie standaard 
gevelbekleding in PVC

P 1024 (Dubbele rabat 300)

OVERZICHT ONDERDELENEENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM

De afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de  
gevelbekleding. Het kleurenoverzicht vindt u op p. 7

WATERLIJST IN PVC 
Verkrijgbaar in 9 kleuren  
(pvc in de massa gekleurd)

STARTPROFIEL

KLIPSBAAR AFWERKINGSPROFIEL 
Verkrijgbaar in 9 kleuren  
(pvc in de massa gekleurd)

RANDPROFIEL 
Verkrijgbaar in 9 kleuren  
(pvc in de massa gekleurd)

BINNEN- EN BUITENHOEK 
Verkrijgbaar in 9 kleuren  
(pvc in de massa gekleurd)

VOEGPROFIEL 
Verkrijgbaar in 9 kleuren  
(pvc in de massa gekleurd)

VERBINDINGSSTUK 
Verkrijgbaar in 9 kleuren  
(pvc in de massa gekleurd)

RAAMAFWERKING 
Verkrijgbaar in 9 kleuren (pvc hardschuim met 
pvc toplaag in de massa gekleurd)
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Installatie standaard 
gevelbekleding in PVC

P 1036 (Potdeksel 167)

EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM

De afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de  
gevelbekleding. Het kleurenoverzicht vindt u op p. 7

STARTPROFIEL

KLIPSBAAR AFWERKINGSPROFIEL 
Verkrijgbaar in 9 kleuren  
(pvc in de massa gekleurd)

RANDPROFIEL 
Verkrijgbaar in 9 kleuren  
(pvc in de massa gekleurd)

BINNEN- EN BUITENHOEK 
Verkrijgbaar in 9 kleuren  
(pvc in de massa gekleurd)

VOEGPROFIEL 
Verkrijgbaar in 9 kleuren  
(pvc in de massa gekleurd)

VERBINDINGSSTUK 
Verkrijgbaar in 9 kleuren  
(pvc in de massa gekleurd)

OVERZICHT ONDERDELEN

TIP !
Zeer snelle plaatsing door het tand- en groefsysteem, en verkrijgt het 
typische karakter door de overlapping.

RAAMAFWERKING 
Verkrijgbaar in 9 kleuren (pvc hardschuim met 
pvc toplaag in de massa gekleurd)
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TIP !
De plank is beschikbaar op lengte van 6 m, hierdoor kan de gevel in 1 stuk 
afgewerkt worden.

Installatie premium 
gevelbekleding in PVC

P 2750 (Rabat 150)
met hoogwaardige afwerking

EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM

De afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de  
gevelbekleding. Het kleurenoverzicht vindt u op p. 11-13

STARTPROFIEL

KLIPSBAAR AFWERKINGSPROFIEL 
Verkrijgbaar in dezelfde kleur en afwerking 
zoals de plank

KLIPSBAAR AFWERKINGSPROFIEL 
BUITENHOEK Verkrijgbaar in dezelfde 
kleur en afwerking zoals de plank

KLIPSBAAR AFWERKINGSPROFIEL 
BINNENHOEK Verkrijgbaar in dezelfde 
kleur en afwerking zoals de plank

WATERLIJST IN ALUMINIUM 
Verkrijgbaar in zwart of aluminium kleur

KLIPSBAAR VERBINDINGSPROFIEL 
Verkrijgbaar in dezelfde kleur en afwerking  
zoals de plank

VERBINDINGSSTUK 
Verkrijgbaar in dezelfde kleur en afwerking 
zoals de plank

OVERZICHT ONDERDELEN

RAAMAFWERKING 
Verkrijgbaar in dezelfde kleur en afwerking 
zoals de plank
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TIP !
Voor deze plank kan je kiezen voor 
afwerkingsprofielen in aluminium of 
afwerkingsprofielen in hetzelfde materiaal 
als de plank. Om twee planken met elkaar te 
verbinden, heeft Deceuninck een speciaal 
verbindingsstuk (P 9499) ontwikkeld.

Installatie premium 
gevelbekleding in Twinson®

P 9576 (Vlak 167)

EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM

AFWERKINGSPROFIEL  
Zwart geanodiseerd, zilver geanodiseerd  
of bruin geanodiseerd

KLIPSBAAR AFWERKINGSPROFIEL 
Verkrijgbaar in de 3 Twinson kleuren

KLIPSBAAR HOEKPROFIEL 
Verkrijgbaar in de 3 Twinson kleuren

VENTILEREND EINDPROFIEL 
BOVENZIJDE 
Zwart, zilver of bruin geanodiseerd

HOEKPROFIEL 
Zwart, zilver of bruin geanodiseerd

VENTILEREND RAAM + 
DAKRANDAFWERKING 
Zwart, zilver of bruin geanodiseerd

VENTILEREND STARTPROFIEL 
ONDERZIJDE 
Zwart, zilver of bruin geanodiseerd

OVERZICHT ONDERDELEN
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Installatie premium 
gevelbekleding in Twinson® 

P 9596 (Vlak open 83)

ALUMINIUM 
BEVESTIGINGSPROFIEL 
Zwart geanodiseerd

muur

isolatie

UV bestendig 
vochtwerend 
dampscherm

Inox zwart Inox natuur

TWINSON GEVELSYSTEEM MET OPEN VOEG

TIP !
Voor het volledig afwerken van je woning of project zijn er ook Twinson® 
terrasplanken verkrijgbaar in hetzelfde kleur als de gevelbekleding.

OVERZICHT ONDERDELEN

2

1
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Erkend netwerk van  
verdelers en installateurs
De Deceuninck gevelbekleding wordt via een netwerk van erkende en door de Deceuninck opgeleide 

verdelers en installateurs verdeeld. De Preferred Installers hebben de kennis en de ervaring in huis om voor u 

een perfect en duurzaam resultaat op maat te realiseren.

Onze erkende verdelers en preferred installers staan u graag bij met waardevol advies en extra informatie. Zit 

u met vragen omtrent de beste uitvoering of de juiste materialenkeuze, loop gerust eens bij hen binnen. Zij 

helpen u verder met de glimlach. Consulteer onze website voor een gratis prijsofferte of voor een adres van 

een verdeler/installer in uw buurt.

Website
De installatiefilm en de plaatsingsvoorschriften van onze gevelbekledingssystemen vindt u op  

www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl. Deze hulpmiddelen voor professionals en doe-het-zelvers 

garanderen een vlotte plaatsing en een jarenlang probleemloos gebruik.

Vraag uw gratis staal !
Wij beschikken over een uitgebreide stalenbibliotheek. Via onze website kan u gratis stalen opvragen van 

de meest courante producten. Zo ziet u meteen vooraf hoe goed  het gekozen materiaal bij uw woning 

past. Vraag nu uw stalen op, het is een kleine moeite, helemaal gratis en u wordt er stukken wijzer van!  Ga 

vlug naar onze website en klik op de stalenaanvraag button.

Algemene informatie



innovation designecology

Building a sustainable home

Uw Deceuninck-partner

Alle gecertificeerde Deceuninck-
partners maken deel uit van een 
professioneel dealernetwerk en 
focussen op vakmanschap en 
dienstverlening. Dit netwerk vormt uw 
garantie op een correcte plaatsing en 
een optimale klantenservice, waardoor 
de waarde van uw Deceuninck-
product nog toeneemt.

Ramen, deuren & luiken

Kwaliteit en harmonie met slimme, 
universele kleuren. Comfort. Ruimte. 
Veiligheid. Exclusiviteit. Een elegante 
vormgeving. Onze vernieuwende 
raam- en deursystemen bieden het 
allemaal.

Dak & gevel

Een esthetisch assortiment dak- en 
gevelaccessoires vormt een troef 
voor elke woning en biedt een 
duurzame en stijlvolle meerwaarde.

Tuintoepassingen

Onderhoudsvriendelijke en 
duurzame buitenvloerbekledingen 
en tuinomheiningen. Geniet samen 
met familie, vrienden en buren van 
alle aspecten van uw huis en tuin.

Interieurtoepassingen

Onze duurzame en stijlvolle 
vensterbanken zijn eenvoudig 
te plaatsen. Het assortiment 
vernieuwende interieurprofielen 
combineert functionaliteit en een 
uiterst esthetische vormgeving.

Deceunincks engagement op het vlak van innovatie, ecologie en design legt ons een zeer welbepaalde 
doelstelling op: een duurzame woning bouwen. Een woning met een beter energierendement en een 
aangename uitstraling. Wereldwijd gebruikt Deceuninck geavanceerde materialen en produceert de 
fabrikant producten met een lange levensduur en hoge isolatiewaarde die weinig onderhoud vereisen en 
voor 100% gerecycleerbaard zijn. Bovendien kunnen we dankzij onze waarden een betere wereld bouwen 
voor onze partners en onze eindgebruikers.

Deceuninck nv - Benelux
Bruggesteenweg 360 • B-8830 Hooglede-Gits

  T +32 51 239 272 • F +32 51 239 261 •  belux@deceuninck.com • www.deceuninck.be

  T +31 76 561 78 34 • F +31 76 750 23 53 • deceuninck.kunststof@deceuninck.com • www.deceuninck.nl
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