
PROFIELEN KWALITEIT DIMENSION
(IN MM)

Trapezium 
Selekt 22 x 142

Gladde Kant
Selekt

23 x 128

23 x 148

Deklijst Selekt 21 x 65

Prem. gevingerlast 21 x 65

Premium 23 x 75

Ruit
Selekt 21 x 65

Prem. gevingerlast 21 x 65

Premium 23 x 75

Nimbus
Selekt 21 x 92

Double Ruit  
Selekt 21 x 140

Varius  
Selekt

20 x 65
20 x 91
20 x 115
20 x 140

✔
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✔
  

 

✔ 

Zonder actieve stoffen, op 
aannvraag met bescherming tegen 
oppervlakkige schimmelvorming

 
 

✔ 
 

DURA AKZENT

matzwart

Speciale profielen zijn op aanvraag beschikbaar.

Levertijd van de DuraAkzent producten 6 tot 8 weeken.

ARCHAÏSCH - STERK - ZWART

 – elegant optiek
De voordelen:

Woodtint technologie - de kleurstof 
dringt in het hout

Geen coatinglaag, kan nooit 
afbladderen

Eenvoudig en betaalbaar onderhoud 
en renovatie (gebeitste oppervlakten
zijn onderhoudsoppervlakten)

Authentiek - matte kleur! 
Het natuurlijke karakter van het 
hout wordt behouden. 
Zonder "artificiële" coatinglaag.

Fakler Architektur, 88079 Kressbronn



De houten gevelbekleding 
uit zilverden

In tegenstelling tot vurenhout of Siberisch larikshout is de ZILVERDEN vrij van harsen 

(harsgal), wat een oppervlaktebehandeling met een optimale duurzaamheid mogelijk 

maakt. Vooral bij donkere kleuren en de daarmee resulterende verwarming is het lelijke 

uittreden van hars bij de zilverden onmogelijk. De grote houtcellen van de zilverden 

nemen het coatingmateriaal letterlijk in het hout op. 

Dit zorgt ervoor dat de "coating" nooit kan afbladderen.

Al eeuwenlang bewijst de zilverden vooral in Alpengebieden zijn deugdelijkheid als 

houten gevelbekleding. De zilverden verkrijgen wij voornamelijk uit de Allgau of 

de Zwarte Woud. We kopen hout uit gecontroleerde bosbouw en gebruiken 

milieuvriendelijke stoffen bij de productie.

Voor de profielen van ons gevelbekledingen gebruiken wij boomstammen met een 

minimaal diameter van 60 tot 70 cm. Door deze grote afmetingen van de boom kunnen 

we voor de meeste profielen radiaal en halfradiaal gezaagd hout gebruiken. 

Dat leidt tot een gereduceerd werken van het hout. 
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