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POSITION 000:00 – HOUTEN GEVEL 
 
Levering en montage van Dura Akzent, zwarte massief houten gevelbekleding, op bestaande 
houten onderconstructie.  
 

 Woodtint technologie – de kleurstof dringt in het hout 

 Geen coatinglaag, geen afbladderen  

 Resistent, eenvoudig en betaalbaar onderhoud en renovatie  

(gebeitste oppervlakten zijn onderhoudsoppervlakten) 

 Zonder actieve stoffen 

 Authentiek - matte kleur! Het natuurlijke karakter van het hout wordt behouden. 

Zonder "artificiële" coatinglaag. 

 

Profiel Kwaliteit Afmetingen in mm 
Sterkte x Breedte 

 

 

Lengte in m 

Trapezium Selekt 
22 x 142 

Dekmaat 125 mm 
4,0/5,0 

Gladde Kant Selekt 
21 x 116 

21 x 140 

4,0/5,0 

4,0/5,0 

Deklijst 

Selekt 21 x 65 4,0/5,0 

Premium 23 x 75 4,0/5,0 

Premium gevingerlast 21 x 65 4,0/5,0/6,0 

Rhombus 

Selekt 21 x 65 4,0/5,0 

Premium 23 x 75 4,0/5,0 

Premium gevingerlast 21 x 65 4,0/5,0/6,0 

Nimbus Selekt 
21 x 92 

Dekmaat 80 mm 
4,0/5,0 

Dubbele- 

rhombus 
Selekt 

26 x 140 

21 x 140 

4,0/5,0 

4,0/5,0 
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Montage:  Volgens instructies van fabrikant, snijkanten dienen met origineel bijwerkverf 
behandeld te worden.  
Meer informaties op www.wr-trade.eu 

 

Richtkwaliteit:  Dura Akzent massief houten bekisting 
 

Verkoop:  W&R-Trade PGmbH 
Industriezone Morsheck 7 a, B - 4760 Büllingen 
Telefon: +32 (0)80 42 94 18 
welcome@wr-trade.eu / www.wr-trade.eu 

 
 
Bemerking: 
 
Voor een privé offerte kann deze tekst zonder veranderingen gebruikt worden. Voor een openbare offerte 

dienen alle merknamen (in vet en cursief) verwijderd te worden.  

Deze tekst vervangt alle vorige versies. W&R-TRADE PGmbH behoudt het recht, dit document zonder 

aankondiging te veranderen. De lezer dient steeds zeker te gaan, dat hij de actueelste vorm van dit document 

gebruikt. Veranderingen aan deze tekst mogen niet zonder toelating voorgenomen worden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze tekst voor aanbestedingen is een algemeen en vrijblijvend voorstel. Rechtsaansprakelijkheid kan 

hieruit niet afgeleid worden. Vooraleer het gebruik van deze tekst is in het concreet geval overeenkomst 

met de bouwsituatie na te gaan. Hierbij gelden alle gebruikelijke normen en regels! 

http://www.wr-trade.eu/
mailto:welcome@wr-trade.eu
http://www.wr-trade.eu/
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Kwaliteitscriteria zilverden: 
 

Select : 

 Het Select-assortiment bevat weinig noesten. Vastgegroeide kwasten, kleine 

verlijmde losse noesten zijn wel toegelaten. 

 

Premium gevingerlast : 

 Deze kwaliteit bevat geen noesten. De fijne verbinding is nauwelijks zichtbaar, enkel 

een iets groter kleurverschil door de verschillende structuren van de lat is mogelijk. 

PU-verlijmd, afstand van de verbindingen 17 – 90 cm. 

 

Premium : 

 Deze kwaliteit is in principe knoestvrij, hoewel er wel kleine pitkwasten kunnen 

voorkomen. Door de strenge selectie kan deze kwaliteit slechts in beperkte 

hoeveelheden geleverd worden. 

 

Premium en select : 

 90 % radiaal/half-radiaal (niet voor profiel gladde kant) 

 Vleugeltakken op de zichtzijde zijn niet toegestaan 

 Profiel « Ruit » met scherpe kanten, lichte spaandervorming aan de kant mogelijk 

 De achterkant is zonder kwaliteitseisen, zolang de treksterkte is gegeven 

 Gebrekken op de zichtzijde zijn niet getolereerd  

 Rot is uitgesloten 

 Een vochtgehalte van het hout tot max. 20% wordt getolereerd  

 Eindscheuren tot 10 cm zijn toegelaten, anders geen scheuren toegelaten  

 Voorkant zuiver gesneden 

 100 % oorsprong uit het Zwarte woud, Allgäu en Oostenrijk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
W&R-TRADE PGMBH  
Industriezone Morsheck 7A  
B-4760 Büllingen 
Tel.: +32 (0)80 429 418 
info@wr-trade.eu -  www.wr-trade.eu 

 
 

Deze tekst voor aanbestedingen is een algemeen en vrijblijvend voorstel. Rechtsaansprakelijkheid kan 

hieruit niet afgeleid worden. Vooraleer het gebruik van deze tekst is in het concreet geval overeenkomst 

met de bouwsituatie na te gaan. Hierbij gelden alle gebruikelijke normen en regels! 

 

De criteria worden toegepast op 95% van de goederen aan de zichtzijde. 


