Dak & Gevel

Duurzaam comfort
in kleur en harmonie

Een doordachte kleur is een kleur die zich in een harmonie weet te verbergen,
een kleur die zich aan elk weertype, elke lichtinval, elk stadsgezicht en elk
landschap linkt.

dt 6003
RAL 9016
verkeerswit

dt 1019
RAL 9010
zuiver wit

dt 0096
RAL 9001
crème wit

dt 1096
RAL 9001
crème wit

dt 6096
RAL 9001
crème wit

dt 6078
RAL 1015
licht ivoor

dt 6908
RAL 9006
wit aluminium

dt 6911
RAL 9007
grijs aluminium

dt 6909
RAL 0856010
balmoral

dt 6070
RAL 7042
verkeersgrijs A

dt 6910
RAL 7023
betongrijs

dt 6904
RAL 7033
cementgrijs

dt 6068
RAL 7039
kwartsgrijs

dt 1068
RAL 7039
kwartsgrijs

dt 6067
RAL 7022
ombergrijs

dt 1004
RAL 7001
grijs

dt 6901
RAL 7031
blauwgrijs

dt 6902
RAL 5008
grijsblauw

dt 6072
RAL 7016
antracietgrijs

dt 1008
RAL 8022
zwartbruin

dt 6008
1004
RAL 8022
7001
zwartbruin
grijs

dt 6079
RAL 5011
staalblauw

dt 1079
RAL 5011
staalblauw

dt 6086
RAL 5004
monumentenblauw

dt 1072
RAL 7016
antracietgrijs

dt 6006
RAL 6009
dennengroen

dt 1006
RAL 6009
dennengroen

dt 6085
monumentengroen

dt 6076
RAL 3005
wijnrood

dt 1025
donker eik

dt 1111
palissander

dt 1154
notenboom

dt 1110
gouden eik

dt 1143
grijze ceder
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dt 0003
RAL 9016
verkeerswit

De ral coderingen zijn benaderend.

Gevelbekleding, dakranden en dakoversteken ...

Gevelbekleding, dakranden en dakoversteken
...

Toepassingsgebieden:
• dakranden

Deceuninck biedt u een uitgebreid productassortiment.
Zowel voor nieuwbouw als renovatie verzekeren de
Deceuninck profielen, tot in de moeilijkste hoeken, een
nauwkeurige afwerking.
Wenst u een perfecte harmonie in buitenschrijnwerk?
Wilt u creatief omspringen met diverse stijlen en
kleuren? Bij Deceuninck zijn beide mogelijk.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

snel geplaatst
eenvoudig te verwerken
breed assortiment
ruime kleurencollectie
brandveilig product
100 % recycleerbaar
onderhoudsarm
duurzaam
diverse technische goedkeuringen
uniformiteit met de zendow raamprofielen
garantie op kleur

• gevels

• dakoversteken

• dakkapellen
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Voordelen:
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Gevels met stijl

B e l f a c e ® is de merknaam voor een uiterst kwalitatief
gevelconcept. Het hoofdprofiel bestaat uit gerecycleerd hard pvcschuim met daarbovenop een toplaag in nieuw, hoogslagvast pvcmateriaal.
Belface is zodoende een ecologisch product met een stijlvolle
en moderne look. Tand- en groef-verbinding zorgen voor een
onzichtbare bevestiging van het systeem. Voor een eenvoudige en
snelle montage zijn ook sleufgaten voorzien.
Belface is verkrijgbaar in 31 deuctone kleuren. Voor de kleuren
wit (dt 0003) en parelwit (dt 0018) zijn er de gevelpanelen uit het
Deeplas gamma.
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toepassingen voor gevelbekleding

Zowel bij nieuwbouw als renovatie bieden beide muurbekledingspanelen naast een hoogwaardige bescherming aan de muren ook
een esthetische meerwaarde aan de buitengevel.

“Voor het bekleden van onze gevel waren we
op zoek naar een kwalitatief onderhoudsarm
product. Ook de kleur was voor ons vrij belangrijk.
Bij Deceuninck vonden we wat we zochten. Stijlvolle
gevelpanelen die ons woonplezier verhogen.”
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Dakafwerking op maat

Deeplas® is de verzamelnaam voor een uitgebreid gamma
hardschuim bekledingsprofielen. De profielen bestaan uit een
kern van hard pvc-schuim met een toplaag in hoogslagvast hard
pvc. Deze toplaag is met de kern verbonden door coëxtrusie.
Deeplas omvat een volledig geïntegreerd systeem voor dakgoot& dakrandbekleding.
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toepassingen voor dakgoot- en dakrandbekleding

Een bijkomend voordeel is dat de volle Deeplas hardschuimprofielen onderling combineerbaar zijn met de holle Murvinyl
profielen. Deze onderlinge uitwisselbaarheid zorgt voor een
verscheidenheid aan afmetingen en vormen. Zodoende wordt
de keuzemogelijkheid voor een duurzame en optimale oplossing
nog een stuk ruimer.

“Als koppel werken we beiden fulltime. In het
weekend maken we graag uitstapjes met ons
dochtertje Aster. Gezien we ook graag reizen
vonden we het voor de renovatie van onze
dakafwerking erg belangrijk om goede producten
te kiezen die weinig onderhoud vergen.”
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Dakafwerking op maat

Murvinyl® is de merknaam voor een uitgebreid gamma holle
bekledingsprofielen in hard pvc. Murvinyl biedt u net als Deeplas
een oplossingspakket, voornamelijk geschikt voor dakgoot- en
dakrandbekleding. Ook hier is er dankzij de verscheidenheid aan
afmetingen en vormen een ruime keuzemogelijkheid.
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toepassingen voor dakgoot- en dakrandbekleding

Door beide te combineren is Deceuninck als geen ander in staat
om tegen een gunstige prijs/kwaliteitsverhouding voor elke
toepassing een adequate oplossing te bieden.

“Voor onze dakoversteek waren we op zoek naar
een budgetvriendelijke oplossing. Onze interesse
ging voornamelijk uit naar een onderhoudsarm en
fraai ogend product dat de weersomstandigheden
makkelijk kon trotseren.”

Gevelbekleding

Belface®

Deeplas®
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Murvinyl®

Dakgootbekleding

technische info

Murvinyl®
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Deeplas®

Belface
alle kleuren > bevestiging om de 30 cm
Deeplas
A. Mass coloured
			
> bevestiging om de 60 cm
	B. decoroc structure
		 Metallic
			
> bevestiging om de 30 cm
	C. coloured woodgrains structure
		 original woodgrains structure
			
> bevestiging om de 30 cm
Murvinyl
A. Mass coloured
			
> bevestiging om de 30 cm
	B. decoroc structure
		metallic
			
> bevestiging om de 15 cm
	C. coloured woodgrains structure
		 original woodgrains structure
			
> bevestiging om de 15 cm

Deceuninck service
Op eenvoudige aanvraag is aanvullende informatie
beschikbaar. Deceuninck biedt u bovendien ramen
en deuren in identiek dezelfde kleur van uw buitenschrijnwerk. Ook oplossingen voor interieur en tuin
behoren tot het assortiment. Voor plaatsings- en
verwerkingsvoorschriften en verdere info verwijzen wij
u graag naar onze site.
Deceuninck, wereldleider in pvc, is een geïntegreerde
groep van wereldformaat, gespecialiseerd in kunststofsystemen en -profielen. Het bedrijf voldoet aan de
internationale ISO 9001 norm. Beursgenoteerd en
actief in meer dan 70 landen, investeert Deceuninck
voortdurend in productonderzoek en -ontwikkeling.
Het resultaat: hoogwaardige, vernieuwende kunststofprofielen die exclusief door een erkend netwerk worden
verdeeld. Deceuninck blijft constant streven naar een
optimalisering van het productieproces, performante
profielen en een kwalitatieve service.

Uw erkend Deceuninck verdeler:

Deceuninck nv - Benelux
Bruggesteenweg 164 - B-8830 Hooglede-Gits
B Tel. + 32 51 239 272 - fax + 32 51 239 261 - www.deceuninck.be - belux@deceuninck.com
NL Tel. + 31 76 561 78 34 - fax + 31 76 750 23 53 - www.deceuninck.nl - deceuninck.kunststof@deceuninck.com

B-01/10-83305-9002-8102 onder voorbehoud van alle rechten, fotografische weergave en technische wijzigingen. Alle producten beantwoorden
aan de vermelde karakteristieken op voorwaarde dat een algemene zorgvuldigheidsplicht wordt in acht genomen bij gebruik en de toepassing ervan.
De verkoops- en garantievoorwaarden zijn van toepassing en op aanvraag verkrijgbaar.

Plaatsingsvoorschriften

