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Boards & Battens RAL9005

Waarom kiezen voor Fraser Wood Cladding
Natuurlijke schoonheid
De pracht van massief hout, dat is de natuur op haar mooist. Elke
plank heeft zijn eigen typische nerf en dat geeft uw project een
unieke look.
Polyvalent design
De Fraser Wood Cladding houten gevelbekleding is verkrijgbaar
in een ruime waaier van stijlen en kleuren. Polyvalent genoeg dus
om elk architecturaal concept te realiseren.
Duurzaamheid
Het geheim van een duurzame gevelbekleding schuilt in
de fabrieksafwerking, waarbij het hout optimaal gedroogd,
verduurzaamd en geverfd wordt voor dit naar de werf vertrekt.
We volgen nauwgezet elke stap van deze voorafgaande
afwerking voor we een eerste laag verf van Factory Finishkwaliteit aanbrengen op elke zijde van elke plank in een ideale,
gecontroleerde omgeving. Na aanbreng 2de laag krijg je als
resultaat een aantrekkelijke massief houten gevelbekleding die
bestand is tegen weer en wind en dit op heel lange termijn.
Onderhoudsvriendelijk
De houten gevelbekleding van Fraser Wood Cladding en de
Factory Finish Cabot-verf vergen heel weinig onderhoud en
garanderen een prachtige afwerking.
Toegevoegde waarde
De natuurlijke schoonheid en het polyvalente design van Fraser
Wood Cladding houten gevelbekleding geven elk project net dat
ietsje meer. Deze troeven, gecombineerd met een uitzonderlijke
duurzaamheid, zullen u helpen om de waarde van uw investering
in deze houten gevelbekleding jarenlang te beschermen.
Grenzeloos gamma van kleuren
We kunnen u een ruim kleurenassortiment aanbieden zodat u de
ideale kleur vindt voor uw woning of uw project.
Exclusieve sortering
Fraser Wood Cladding hanteert een eigen exclusief
sorteringssysteem. Dit garandeert dat de maximale lengte van
de planken, het motief van de nerf, de afwerkingstextuur en de
vochtigheidsgraad beantwoorden aan de strikte normen van
het bedrijf. Door deze exclusieve sortering te hanteren en te
verbeteren, kan Fraser Wood Cladding houten gevelbekledingen
vervaardigen die tot de beste in de sector behoren.

PEFC gecertificeerd
Fraser Wood Cladding wordt vervaardigd uit
PEFC-gecertificieerd hout.
Hout van de allerbeste kwaliteit:
Elke gevelplank in Lodge Pole Pine wordt met
de hand geselecteerd: onze garantie voor de
allerbeste kwaliteit.
Langere gevelplanken:
Want hoe minder naden, hoe steviger de bekleding.
Hout in verduurzaamde klasse 3.
Twee lagen verf op de zes zijden:
Het industrieel afwerkingsproces creëert een
deklaag van betere kwaliteit dan die van gelijk
welke andere producent.
Grenzeloos gamma van kleuren:
Welke kleur u ook kunt bedenken, wij kunnen deze
leveren!
Nagels in dezelfde kleur:
Voor een consistente afwerking en minder
arbeidskosten.
Beste garantie in de sector:
Fraser Wood Cladding gaat veel verder dan
andere fabrieksgaranties.
Uitzonderlijke kwaliteit
De kwaliteit van de houten gevelbekledingen van
Fraser Wood Cladding is onovertroffen. Deze
uitzonderlijke kwaliteit wordt verkregen door alleen
te werken met de allerbeste materialen, door het
hout tot vijf keer toe te sorteren en te inspecteren
en door dit dan te verbeteren door de natuurlijke
schoonheid naar boven te halen aan de hand van
een ultramoderne verzaagtechniek en het beste
afwerkingssysteem in de fabriek.
Het eindproduct spreekt voor zich en onze
onderneming toont duidelijk haar vertrouwen in
dit product door een van de beste garanties in de
sector te bieden.
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Channel RAL7021

Kleuren
In het standaardprogramma zijn er 4 kleuren opgenomen.

Black
RAL 9005

Antraciet
Grey
RAL 7016

Snowfield
White
RAL 9016

Driftwood
Grey
RAL 7042

Naast dit standaardprogramma is de Fraser Wood
Cladding houten gevelbekleding verkrijgbaar in een
ruime waaier van kleuren. Polyvalent genoeg dus om
elk architecturaal concept te realiseren.
Een minimum hoeveelheid van 50m² is wel vereist.
Leveringstermijnen kunnen oplopen tot 8 weken.

standaard lengtes 305 / 365 / 425 / 490 cm
andere lengten op aanvraag

Standaard modellen in voorraad

Bevel

22 x 136 Bevel

22 x 180 Bevel

zichtbare vernageling
Secties
Overlap :
15 mm
Hoogte :
136mm
121mm +
Nuttige dekking :
2mm speling
Verpakt per 4 stuks

zichtbare vernageling
Secties
Overlap :
15 mm
Hoogte :
180mm
165mm +
Nuttige dekking :
2mm speling
Verpakt per 4 stuks

Cove

Lijstwerk en toebehoren
Om uw ontwerp perfect af te werken!
Elke woning is uniek en daarom biedt Fraser Wood Cladding
een aantal afwerkingsprofielen (afwerkingslat, binnen- en
buitenhoek) aan.

18 x 136 Cove

zichtbare vernageling
Secties
Overlap :
15 mm
Hoogte :
136mm
Nuttige dekking :

121mm +
2mm speling

Verpakt per 4 stuks

standaard lengte 305cm
* standaard lengtes 305 / 365 / 425 / 490 cm
andere profielen op aanvraag
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Boards & Battens

18 x 180 Board

18 x 68 Batten

zichtbare vernageling
Secties
Dikte :
18 mm
Breedte :
180mm

zichtbare vernageling
Secties
Dikte :
18 mm
Breedte
68mm

Verpakt per 4 stuks

Verpakt per 4 stuks

Neo

kopzijde T+G

18 x 136 Neo

blinde vernageling
Secties
Overlap :
15 mm
Hoogte :
136mm
Nuttige dekking :

118mm +
1mm speling

Verpakt per 4 stuks

enkel verkrijgbaar in lengte
305cm & 365cm

Leverbare modellen

Cove
18x41mm
18x68mm
18x86mm
18x136mm
18x180mm
18x232mm
22x136mm
22x180mm
30x86mm
30x112mm
30x136mm
30x180mm
30x232mm

Bevel

S
x

Neo

Euro-V

x

x

Board /
Batten
x
S
x
x
S
x

S
S
x
x
x
x
x

S : stock
X : op bestelling, afname min. 50m²

mogelijke lengtes 305 / 365 / 425 / 490 cm
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Bevel
18x136mm

x

Neo

Euro-V

S

x

mogelijke lengtes 244 / 305 / 365 cm

Accessoires

Skirtboard
(startprofiel)
35x35mm
32x85mm
30x180mm

Binnenhoek/
Buitenhoek

Binnenhoek
S

S
x

Om uw gevelbekleding op een
correcte manier te bevestigen
biedt Hoebeek nv u volgende
mogelijkheden aan.
manueel
U kan RVS-nagels met een poedergelakte kop (zelfde kleur als
de gevelbekleding) aankopen. We
raden u aan om een hamer (niet
inbegrepen) met ronde kop te gebruiken. Door de meegeleverde nylon-kop te bevestigen op uw hamer
bescherm je de poedergelakte koppen van de nagels. Alternatief is
het gebruik van een nylon-hamer.
pneumatisch
Voor grotere werven kan het de
moeite zijn om een pneumatisch
nagelpistool te huren. Een compatibel pneumatisch nagelpistool is
ideaal om uw Fraser gevelbekleding te bevestigen.
Hou in beide gevallen rekening met
onderstaande tekeningen.
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Classic Bevel RAL9005

Classic Bevel RAL9005

Classic Cove RAL9016

PLAATSINGSINSTRUCTIES
De volgende instructies hebben betrekking op de montage van Fraser houten gevelbekleding op een typische houtconstructie, waarbij spijkers om de 40 cm doorheen de bekleding 22 mm (minstens) in het volle hout kunnen doordringen.
Lees de volgende instructies voor u met de montage van Fraser houten gevelbekleding begint. Ga bij de lokale overheid na of er voor uw regio specifieke installatievoorschriften gelden.

De “Q-factor” van Fraser houten gevelbekleding – onze kwaliteitsbelofte
Fraser houten gevelbekleding wordt volgens strenge procedures geproduceerd, met als resultaat een houten gevelbekleding van uitzonderlijke kwaliteit die voldoet aan de industrienormen of deze zelfs overtreft. Als u om een of
andere reden een onbevredigend product krijgt, dient u contact op te nemen met uw verdeler. Uw verdeler zal alle
materialen die onaanvaardbaar zouden zijn vóór de installatie vervangen.
Fraser geeft geen garantie op de montage van het product. De monteur is ervoor verantwoordelijk dat de bekleding
correct wordt geïnstalleerd.
•
•
•
•

Horizontale plaatsing is aan te bevelen voor afgeschuinde bekleding met rabat (Cove) en model Bevel Shiplap.
Het type Neo kan zowel horizontaal als vertikaal geplaatst worden (kopzijde heeft tand & groef)
Zorg voor een vrije afstand van minstens 16 cm tot de grond.
Een doorlopend dampscherm moet worden aangebracht op de binnenzijde van de voorbehandelde buitenwanden van een houtskeletbouw.
• Werk alle verzaagde planken op kopse zijde en kleine schade aan afgewerkte oppervlakken af met Fraser-verf.

Verantwoordelijkheden van de installateur
• Zorg ervoor dat de Fraser houten gevelbekleding geïnstalleerd wordt in overeenstemming met de door Fraser geleverde instructies.
• Volg de lokale wetten en bouwvoorschriften op.
• Werk alle verzaagde planken op kopse zijde en kleine schade aan afgewerkte oppervlakken af met Fraser-verf.
• Gebruik een krijtlijn, hoogtelat of montageblok om een speling van 2 mm te verkrijgen tussen de rabatverbindingen.
• De nagels moeten het massieve hout (m.a.w. gevelbekleding en latten) 25 mm doordringen.
• Bij houtskeletbouw is 20 mm ventilatieruimte voldoende tussen de gevelbekleding en de latten. Bij een harde ondergrond, zoals
steen of beton, moet er minimum 27mm ventilatieruimte zijn.
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den van een houtskeletbouw.
• Werk alle verzaagde planken op kopse zijde en kleine schade aan afgewerkte oppervlakken af met Fraser-verf.

Verantwoordelijkheden van de installateur
• Zorg ervoor dat de Fraser houten gevelbekleding geïnstalleerd wordt in overeenstemming met de door Fraser geleverde instructies.
• Volg de lokale wetten en bouwvoorschriften op.
• Werk alle verzaagde planken op kopse zijde en kleine schade aan afgewerkte oppervlakken af met Fraser-verf.
• Gebruik een krijtlijn, hoogtelat of montageblok om een speling van 2 mm te verkrijgen tussen de rabatverbindingen.
• De nagels moeten het massieve hout (m.a.w. gevelbekleding en latten) 25 mm doordringen.
• Bij houtskeletbouw is 20 mm ventilatieruimte voldoende tussen de gevelbekleding en de latten. Bij een harde ondergrond, zoals
steen of beton, moet er minimum 27mm ventilatieruimte zijn.
• Ovengedroogde latten van 22 x 45 mm (minimum) worden aanbevolen. De gevelbekleding mag niet worden aangebracht op natte latten.
Product uitsluitend droog
• Laat materialen die nat zijn geworden door de regen eerst drogen voordat ze worden
en horizontaal opslaan
gemonteerd.
• De naden moeten samenkomen op een achterlat om een degelijke bevestiging met
de nagels te verzekeren.
lattenstructuur + isolatie

lattenstructuur + isolatie

dampscherm

dampscherm

lattenstructuur (22x45mm)

lattenstructuur (22x45mm)

speling van 2mm

speling van 2mm

2 zichtbare nagels
nagel op min. 3 cm van de
onderzijde

Classic
BEVEL
22x180mm

nagel op min. 3 cm van de
onderzijde

Classic
BEVEL
22x136mm

Classic
COVE
18x136mm
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lattenstructuur + isolatie
dampscherm
Batten
Board

Batten overlapping van 12mm

lattenstructuur + isolatie
dampscherm
Lattenstructuur (22x45mm)
speling van 2mm

Batten overlapping van 12mm
Nagel op min. 3 cm van de
onderzijde

Classic
Boards & Battens
18x180mm
18x68mm

Evolution
Neo
18x136mm

16

GARANTIE

JAAR
OP DE
VERFAFWERKING

Garantie van 16 jaar op matte verf, twee lagen

Fraser Specialty Products Ltd. (hierna Fraser genoemd) garandeert bij deze dat, indien het product geïnstalleerd is in overeenstemming met de plaatsingsinstructies gevelbekleding Fraser Wood Cladding, het niet zal afschilferen, bobbelen of splijten door normale
klimaatschommelingen tijdens een periode van zestien (16) jaar. Deze garantie wordt nietig indien het product rechtstreeks in contact
komt met de grond, met aangrenzende structuren (bv. een terras) of indien het onder water staat. Deze garantie beoogt enkel de hoger vermelde gebreken en niet, bijvoorbeeld, gebreken die het gevolg zouden zijn van onachtzame behandeling, bloeden, schimmel
of slecht aanbrengen van retouches.
In geval van ontvangst van een klacht die gegrond blijkt te zijn binnen de zes (6) jaar volgend op de installatiedatum, zal Fraser, naar
eigen goeddunken, de koper of de volgende eigenaar, naargelang het geval, vergoeden voor de arbeid en de verf die vereist zijn voor
de herstelling van de gevelbekleding. Alleen de beschadigde oppervlakken die Fraser zal hebben goedgekeurd kunnen de garantie
genieten. Fraser behoudt zich het recht voor om alle garanties te annuleren indien de installatievereisten niet in acht worden genomen. Deze vereisten kunnen zich bevinden in de verpakking van het product of op de website www.hoebeek.be. Tijdens de volgende
10 jaar zal Fraser enkel een voldoende hoeveelheid verf verstrekken voor het retoucheren van de beschadigde oppervlakken, met
uitsluiting van de kosten van arbeid en materieel. De garantie van de verf kan worden verlengd voor een periode van 15 jaar, met
uitsluiting van de kosten van arbeid en materieel. Hiervoor is het noodzakelijk om, voor het einde van de garantieperiode van zestien
(16) jaar, opnieuw twee lagen aan te brengen van een matte verf die goedgekeurd is voor de houten gevelbekleding van Fraser.

30

GARANTIE

JAAR
TEGEN
HET VERROTTEN

Beperkte garantie van 30 jaar tegen het verrotten

Fraser Specialty Products Ltd. (hierna Fraser genoemd) garandeert bij deze dat, indien het product geïnstalleerd is in overeenstemming met de plaatsingsinstructies gevelbekleding Fraser Wood Cladding, het niet zal rotten door normale klimaatschommelingen
tijdens een periode van dertig (30) jaar. Deze garantie wordt nietig indien het product rechtstreeks in contact komt met de grond,
met aangrenzende structuren (bv. een terras) of indien het onder water staat. Deze garantie beoogt enkel de gevallen van verrotting.
In geval van ontvangst van een klacht die gegrond blijkt te zijn binnen de zes (6) jaar volgend op de installatiedatum, zal Fraser, naar
eigen goeddunken, de koper of de volgende eigenaar, naargelang het geval, vergoeden voor de arbeid en het materiaal die vereist
zijn voor de herstelling van het verrotte hout. Alleen de beschadigde oppervlakken die Fraser zal hebben goedgekeurd kunnen de
garantie genieten. Fraser behoudt zich het recht voor om alle garanties te annuleren indien de installatievereisten niet in acht worden
genomen. Deze vereisten kunnen zich bevinden in de verpakking van het product of op de website www.hoebeek.be.
Het is begrepen en overeengekomen dat de aankoop van een houten gevelbekleding van Fraser, als voorafgaande voorwaarde, de
aanvaarding van de rechten en grenzen van de garantie inhoudt.
Deze garantie vervangt uitdrukkelijk elke andere, uitdrukkelijke of impliciete, garantie met inbegrip van wat de handelskwaliteit en
een bijzondere bestemming betreft. Deze garantie geeft u specifieke rechten en het is mogelijk dat u andere rechten heeft volgens
de wetten die van toepassing zijn op het grondgebied waar de klacht zal ingediend worden.
Verkleuring en normale slijtage zijn geen productiefouten en zijn niet gedekt door deze garantie.

Importeur voor België, Nederland, Luxemburg en Duitsland
Hoebeek nv - Baeckelmansstraat 131 - B-2830 Willebroek
Tel : +32 (0)3 / 886 98 01 -- Fax : +32 (0)3 / 886 85 68
www.hoebeek.be - hoebeek@hoebeek.be

volledige garantiebepaling op :
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