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C A P E  C O DN AT U RPAT I N A

HOUT OP ZIJN BEST

 � Architectenbureau : Crahay & Jamaigne

A K Z E N T
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DURA SIDINGS  
VOORDELEN:

4  Innovatieve technologie

4  Intelligente oplossingen

4  Uitstekende kwaliteit

4  Onderhoudsarm en duurzaam

Rhombus, Selekt, 21x65mm, kristalgrijs (ref: 105011)

Architectenbureau: Crahay & Jamaigne

Onder voorbehoud van fouten. Druktechnisch bepaalde kleurafwijkingen zijn mogelijk.
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CAPE COD

… is een gekleurde, mas-
sief houten gevel met 15 
jaar garantie.

pagina 4 - 15

PATINA

… onderhoudsvrij! 
Natuurlijk vergrijsd, 
maar homogeen - van 
oppervlakken die aan 
weer en wind blootgesteld 
worden tot beschutte 
oppervlakken.

NATUR

… voor iedereen die een 
natuurlijke houtlook wil en 
die zo lang mogelijk wil 
behouden.

DURA SIDINGS
HOUTEN GEVELBEKLEDINGEN DIE AAN ALLE EISEN VOLDOEN

Gevels zijn het gelaat van ieder huis. Wij zetten in op duurzaamheid, kwaliteit en uw droomomgeving.

Daarom gaan we consequent om met grondstoffen en productiemethoden.

Onze gevels zijn het resultaat van ecologisch denken : 

we kopen hout uit gecontroleerde bosbouw en gebruiken milieuvriendelijke stoffen bij de productie. Vraag naar 

onze producten met PEFC- en FSC®-label. Dankzij onze slimme productiesystemen kunnen we voor ieder huis een 

passende gevel creëren. Het grootste voordeel en tegelijk de belangrijkste innovatie daarbij is, dat deze gevels ook 

onderhoudsarm zijn.

W&R -TRADE PGmbH 

Industriezone Morsheck 7a - B-4760 Büllingen - T.: +32 (0)80 429 418 - info@wr-trade.eu - www.wr-trade.eu

REFERENTIES

AKZENT
 

...is mat zwart! Het 
karakter van het hout blijft 
behouden. De kleur zet 
daar een sterk accent op. 
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Rhombus, Selekt, 21x65mm, lavagrijs (ref: 116026)

Architectenbureau: Heinz Rauw

Deklijst, Selekt, 21x65mm, gletsjergrijs (ref: 122017)

Architectenbureau : Crahay & Jamaigne

Nimbus, Selekt, 21x92mm, gletsergrijs (ref: 116017)

Architectenbureau : Patrick Wiesemes

Rhombus, Selekt, 21x65mm, lavagrijs (ref: 112024)

Architectenbureau : Crahay & Jamaigne

Rhombus, Selekt, 21x65mm, leisteengrijs (ref: 108010)

Architectenbureau : M. Berg

DURA PATINA
VOORDELEN:

4  Natuurlijke vergrijzing door oxidatie, 
 geen oppervlakkige kleurpigmenten

4  Voorvergrijzing in natuurlijke kleuren

4  Met innovatieve technologie worden  
 natuurlijke oliën in het hout gewerkt

4  Sterk waterafstotend

4  Beschermd tegen schimmelvorming

4  Geen deklaag, dus ook geen  
 afbladderen 

4  Knoestvrije zilverden uit de 
 Alpenregio, grotendeels radiaal 
 gezaagd

4  Onderhoudsvrije massief houten gevel

4  Milieuvriendelijk en duurzaam 

4  Veilig kosten plannen op lange 
 termijn 

4  Vrij van harsen

Doordat het hout vergrijsd is, krijgt het een

bijzonder cachet. Voor al wie een 

onderhoudsvrije gevel wil.
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Rhombus, Selekt, 21x65mm, lavagrijs (ref: 111006)

Architectenbureau : Mario Palm

DURA PATINA
STIJLVOLLE OPTIEK VOOR IEDEREEN 
TIJDLOOS EN ONDERHOUDSVRIJ 

REFERENTIES
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De zilverden verkrijgen wij vooral uit de regios Allgäu, het 

Zware Woud, Vorarlberg en uit Zwitserland. Wij nemen 

enkel hout uit gecontrolleerde bosbouw. Voor onze 

gevelprofielen gebruiken wij boomstammen met een 

minimale doorsnede van 60 tot 70 cm. Omwille van deze 

grote afmetingen kunnen wij dus voor de meeste profielen 

radiaal en halfradiaal gezaagd hout nemen. Dit geeft dan 

ook een duidelijk hogere vormstabiliteit.  

WAAROM ZIJN DURA SIDINGS

ALLEEN ZAAGRUW VERKRIJGBAAR?

Anders dan bij hout dat glad geschaafd wordt, wordt het 

hout door de fijne zaagsnede van een bandzaag langs de 

natuurlijke vezelrichting doorgezaagd. Dit principe wordt al 

eeuwenlang toegepast voor bijvoorbeeld dakshingles. De 

fijne snede van de bandzaag is vergelijkbaar met een splijting 

van het hout; door deze methode ontstaan minder capillaire 

openingen en wordt een langere levensduur bereikt.

In tegenstelling tot de net of de Siberische lariks is de 

zilverden vrij van harsen. Dit maakt een hoogst bestendige 

oppervlaktebehandeling mogelijk. De grote houtcellen van 

de zilverden absorberen de natuurlijke olie.

Al eeuwenlang bewijst de zilverden –

vooral in Alpengebieden – zijn deugdelijkheid

als houten gevelbekleding. Dit hout is arm aan 

knoesten, uiterst belastbaar en elastisch.

DE VOORVERGRIJSDE 

GEVELBEKLEDING  

UIT ZILVERDEN

 � afb. 2 � afb. 1

DE ZILVERDEN
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DE OPPERVLAKTE VAN DE DURA PATINA gaat 

door oxidatie  - i.p.v. door kleurpigmenten - sneller  

natuurlijk vergrijzen. Zo onstaan tegelijk naadloze  

overgangen tussen verweerde en niet-verweerde  

zones. Door het in het hout gewerkte behandelingsmiddel 

op basis van natuurlijke lijnolie wordt de oppervlakte sterk 

waterafstotend (hydrofoob, afb. 2). Dit vermijdt  

lelijke vochtranden. Zo verkrijgt uw huis een natuurlijke  

voorvergrijzing van top tot teen.

Verder is de door Dura Sidings ontwikkelde Floatbrush-

procedure een belangrijk punt waardoor ons product  

onderhoudsvrij is. In tegenstelling tot andere  

producten, die enkel oppervlakkig behandeld worden en 

derhalve niet weerbestendig zijn, wordt bij Dura Patina het  

behandelingsmiddel dieper in het hout ingewerkt (afb. 1). 

Elk profiel wordt van alle kanten meermaals  

overstroomd en het behandelingsmiddel (olie) wordt  

intensief in de structuur geborsteld. Omwille van de 

open poriën van het hout wordt het product in het hout  

opgenomen. Zo ontstaat geen film op de oppervlakte en 

is dus geen afbladderen mogelijk. 

Daarnaast wordt uw gevel preventief met licht gedoseerde 

anti-schimmel-producten behandeld en is daardoor  

oppervlakkig beschermd tegen schimmelvorming.

Het gebruik van enerzijds de zilverden en anderzijds het 

behandelingsproduct op basis van natuurlijke lijnolie brengt 

natuurlijke materialen aan uw huis.     

GRIJS IS NIET GRIJS

PROFITEER VAN ONZE VELE JAREN ERVARING! 

 � afb. 2

 � afb. 1

PRODUCTBESCHRIJVING
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Binnen de 6 tot 12 maanden zijn deze mogelijke  

kleurverschillen zo goed als verdwenen en de 

gevel ziet er gelijkmatig en mooi uit.  

DURA PATINA – 

ONTWIKKELING VAN DE KLEUR 

Dura Patina biedt een gelijkmatig vergrijsde houten gevel, 

zonder zichtbare overgangen en dit op lange termijn.

Goedkoper en eenvoudiger is daarentegen een vergrijzing 

door kleurpigmenten, maar hier is het nadeel dat deze 

pigmenten zich door weersomstandigheden verschillend 

gaan afbouwen en dat uw gevel na een aantal jaren een 

ongelijkmatige optiek verkrijgt. 

Bij Dura Patina wordt de vergrijzing door oxidatie 

veroorzaakt. Deze wordt door zuurstof in de lucht 

uitgelokt. Reeds snel begint de ontwikkeling van de kleur. 

Na ongeveer 6 tot 12 maanden is het proces afgesloten 

en heeft de gevel zijn eindkarakter bereikt. Omwille van 

dit uniek oxidatieproces kan het gebeuren dat bij levering 

kleurverschillen herkenbaar zijn.  

Dit is terug te voeren op verschillende productie-

momenten, maar deze verschillen verdwijnen binnen de 

kortste tijd. De Dura Patina kleuren zijn enkel natuurlijke 

kleurnuanceringen en niet te vergelijken met de 

homogene kleuren van dekkend geschilderde gevels. Bij 

ons behoudt het hout zijn natuurlijk karakter en lijkt niet 

kunstmatig.  

 � Ontwikkeling van de kleur na één jaar.

 � Garagepoort 2 maanden later gemonteerd

 � Snelle kleurverandering  
 reeds na korte tijd

 � Gelijkmatige oxidatie door   
 lucht

DURA PATINA – ONTWIKKELING VAN DE KLEUR 



9

DURA PATINA

Kristalgrijs

Deze zeer lichte tint 
maakt gebruik van de 
natuurlijke helderheid van 
de zilverden en geeft een 
alpien karakter.

DURA PATINA

Basaltgrijs

Dit is een krachtige 
grijstint zonder  
nuancering. Krachtig en 
opvallend karakter.

DURA PATINA

Gletsjergrijs 

Een blauwe noot verleent 
deze tint een heldere en 
koele charme.

DURA PATINA

Leisteengrijs

Deze donkere tint 
brengt een sterk, 
klassiek accent aan.

DURA PATINA

Lavagrijs

Deze tint bevat een rode 
toets en geeft daardoor 
een warm karakter aan 
uw gevel.

DURA PATINA

Toendragrijs

Een toets aardebruin 
geeft deze tint een 
natuurlijk uitzicht.

Met deze innovatieve en tijdloze kleuren kunt u accenten 

aanbrengen. Dura Patina zijn voorvergrijsde gevels in  

natuurlijke kleurnuanceringen. Zij kunnen niet vergeleken 

worden met dekkend gelakte gevels. De tinten kristalgrijs, 

lavagrijs en gletsjergrijs zijn in voorraad. De tinten 

basaltgrijs, toendragrijs en leisteengrijs worden vanaf 

een hoeveelheid van 50m² op bestelling geproduceerd. 

Door de versnelde oxidatie kunnen in het begin 

kleurverschillen optreden. Die verdwijnen echter 

grotendeels na 6 à 12 maanden, wanneer de uiteindelijke 

kleur bereikt is.

HET KLEURENGAMMA BEVAT  

6 NATUURLIJKE GRIJSTINTEN

KLEURENGAMMA
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S: in voorraad in kristalgrijs, lavagrijs en gletsjergrijs

De profielen kunnen ook verticaal of  

driedimensioneel gemonteerd worden.

EEN BREED GAMMA AAN 

MOGELIJKHEDEN -

PROFIELEN NAAR KEUZE

Kies zelf het design van uw gevel.  

Één van onze sterke punten is dat we alle profielen 

realiseren, die technisch mogelijk zijn.  

U hebt de keuze. 

Hier vindt u een klein assortiment van onze  

profielen:  

 � Deklijst, Premium Gevingerlast 21x65mm, gletsjergrijs (ref:  708002)  
 Architectenbureau : K+H Architekten

� Deklijst, Premium Gevingerlast, 21x65mm, gletsjergrijs (ref: 708002) 
     Architectenbureau : zwo P Planungsgesellschaft mbH

Trapezium (S)

Gladde kant  (S)

Halfhouts rabat 3D

Trapezium

Varius Profiel T Profiel T

Halfhouts 
rabat met 
schuine 
kant

Profiel U T+M

Profiel U T+M

Deklijst (S)

Dubbele Rhombus

Deklijst  
halfhouts 
rabat 3DRhombus

T+M 3D

Gladde kant (S)

Rhombus
T+M 3D

Nimbus

Rhombus (S)

PROFIELEN
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SELEKT

Het Selekt-assortiment bevat weinig noesten. 

Vastgegroeide kwasten, een enkele kleine verlijmde losse 

noest is wel toegelaten. Alle profielen zijn te verkrijgen in 

de kwaliteit Selekt.  

PREMIUM GEVINGERLAST

De kwaliteit Premium Gevingerlast bevat geen noesten en 

is enkel in bepaalde profielen te verkrijgen. De fijne 

verbinding is bijna niet zichtbaar, enkel iets grotere 

kleurverschillen omwille van verschillende structuren op 

één lat zijn mogelijk. De Dura-gevingerlast wordt 

geproduceerd aan de hand van de Spraybond-procedure 

met hoogperformante lijm. Deze lijm beantwoordt volgens 

DIN 1052 aan de hoogste eisen voor dragende houten 

bouwelementen en is toegelaten door het bouwtoezicht 

van het Duits Instituut voor Bouwtechniek (Deutsches 

Institut für Bautechnik). Door de gevingerlast 

verkrijg je noestvrije profielen tot 6 m lengte - een goede  

verhouding prijs/kwaliteit. 

PREMIUM

Is in principe knoestvrij, hoewel er wel kleine pitkwasten 

kunnen voorkomen. Door de strenge selectie kan deze 

kwaliteit slechts in beperkte hoeveelheden geleverd 

worden.

LENGTES

De kwaliteit SELEKT is verkrijgbaar in de lengtes 4,0 m en 

5,0 m. De kwaliteit PREMIUM GEVINGERLAST is ook 

verkrijgbaar in 6,0 m. De kwaliteit PREMIUM is enkel 

verkrijgbaar in 5,0 m. Voor andere lengtes of op maat : 

contacteer ons !

*De kwaliteitscriteria gelden voor 95 % van het product aan de zichtbare kant.

WIJ BIEDEN U 

3 VERSCHILLENDE KWALITEITEN

KWALITEITEN

Wij gebruiken voor ons Dura Patina-gamma uitsluitend voortreffelijke kwaliteit*. Zichtbare tekortkomingen zijn 

uitgesloten. Kleine onvolkomenheden aan de rand zijn eigen aan het hout en toegelaten.

Kwaliteit: 

SELEKT

Kwaliteit: 

PREMIUM 

GEVINGER 

LAST

Kwaliteit: 

PREMIUM
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DURA PATINA
KRISTALGRIJS

Rhombus, Selekt, 21x65mm

Object:   

Eengezinswoning (ref: 105011)

Architectenbureau :  

Crahay & Jamaigne



13

REFERENTIES

DURA PATINA
GLETSJERGRIJS

Rhombus, Selekt, 21x65mm

Object:   

Eengezinswoning (ref: 102016)

Architectenbureau :  

Sutmann / Agathos Baukontor
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DURA PATINA
LAVAGRIJS 

Deklijst, Selekt, 21x65mm 

Object:   

Eengezinswoning (ref: 104025)

Architectenbureau :  

Crahay & Jamaigne



15

REFERENTIES

DURA PATINA
LEISTEENGRIJS

Rhombus, Selekt, 21x65mm

Object:   

Eengezinswoning (ref: 108010)

Architectenbureau:  

Planungsbüro Berg
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DURA AKZENT
VOORDELEN :

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

4   Woodtint technologie - de kleurstof  
 dringt in het hout

4   Geen afbladderen

4   Resistent

4  Gemakkelijk te onderhouden 

4   Zonder actieve stoffen 
 (op aanvraag met bescherming tegen  
 oppervlakkige schimmelvorming)

 � Varius (ref. 708002) | Architectenbureau : Fakler, Kressbronn

 � Varius (ref. 708002) | Schrijnwerkerij : WachterDura Akzent - matzwart

archaïsch - sterk 
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DURA AKZENT
E L E G A N T  O P T I E K
A U T H E N T I E K  Z W A R T  -  O N D E R H O U D S A R M

 � Varius (ref. 708002) | Architectenbureau : Fakler, Kressbronn

REFERENTIES
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Zoals ook bij Dura Patina gebruiken wij voor onze Dura 

Akzent gevelprofielen de zilverden. De zilverden is vrij van 

harsgal, wat een oppervlaktebehandeling van hoogste 

duurzaamheid mogelijk maakt, zelfs bij zwarte gevels. Voor 

meer informatie over de zilverden zie ook pagina 6. 

Ook hier kunt u uw profiel zelf kiezen. Wij realiseren alles 

wat technisch mogelijk is. Dura Akzent is compatibel met 

andere profielen van Dura Sidings. Laat u inspireren op 

pagina 10. 

De Dura Akzent zijn te verkrijgen in drie kwaliteiten : Selekt,  

Premium Gevingerlast en Premium. 

De kwaliteitsbeschrijvingen vindt u op pagina 11. 

Dura Patina en Dura Akzent verschillen enkel op basis van 

de kleur en de oppervlaktebehandeling. 

Al eeuwenlang bewijst de zilverden – vooral in 

Alpengebieden – zijn deugdelijkheid als houten  

gevelbekleding.

DE ZILVERDEN

DE ZWARTE GEVELBEKLEDING

UIT ZILVERDEN

Dura Patina, Rhombus, Selekt, 21x65mm, lavagrijs
Dura Akzent, Rhombus, Selekt, 21x65mm, matzwart
BE-LODGE - www.belodge.be (ref: 102065)
Architectenbureau : Harmony Kirten
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 � Holzbauer: Wachter, Sonderprofil

Zwarte gevels zijn momenteel erg populair. Daarom 

hebben wij onze Dura Sidings-collectie vergroot door deze 

productlijn Dura Akzent. 

Dura Akzent representeert een elegant en tijdloos design 

- als geheel zwarte gevel, of als accentgevend element in 

verbinding met Dura Patina of Dura Natur. 

Dura Akzent valt op door de goed zichtbare structuur van 

het hout in combinatie met de elegante basistint matzwart.  

Verder overtuigt Dura Akzent doordat het vuil bijna niet  

zichtbaar is op de donkere kleur. 

Omwille van de sterke verwarming bij zon is een zwarte  

houten gevel een echte uitdaging wat de  

oppervlaktebehandeling betreft. Om deze redenen hebben 

wij een behandelingsproduct specifiek voor Dura Akzent  

ontwikkeld. 

Aan de hand van de Woodtint-technologie worden de  

houtvezels met vloeibare kleur gedrenkt. De kleur dringt in 

het hout zonder een deklaag achter te laten. In principe  

eenvoudig - zoals inkt. Zelfs op de noest blijft geen deklaag. 

Op die manier heb je bij Dura Akzent geen lastig afbladderen 

(afb.2).

De Woodtint-technologie brengt de natuurlijke schoonheid 

en het natuurlijk groeibeeld van het hout naar voren. 

Fladers, strepen en wervels zijn markant zichtbaar in de 

basistint matzwart. De gevel wordt hierdoor levendig 

(afb.1). 

Door de combinatie van de oppervlaktestructuur en de  

donkere kleur krijgt uw gevel een uniek beeld.  

 � afb. 1

 � afb. 2

 � Varius (ref. 708002)   | Schrijnwerkerij : Wachter

PRODUCTBESCHRIJVING

MATZWART 

ELEGANT OPTIEK
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DURA NATUR
VOORDELEN :

4   Water- en vuilafstotend  

4   Aqua-Perl-effect 

4   Bescherming tegen  
 schimmelvorming 

4   Geen afbladderen 

4   UV-beschermende pigmentering  
 vertraagt het vergrijzingsproces

4   Gemakkelijk te onderhouden 

Rhombus, Selekt, 21x65mm, Savanna (ref: 125014), 

Architectenbureau : Architecture Zone

Trapezium, Selekt, 26x142mm, Arizona (ref: 708002), 

Architectenbureau : Volker Petzold

Voor iedereen die van natuurlijkheid

en duurzaamheid houdt.
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DURA NATUR
V O O R  I E D E R E E N  D I E  VA N  N AT U U R L I J K H E I D

E N  D U U R Z A A M H E I D  H O U D T 

 � Rhombus, Selekt, 26x68mm, Nubia (ref: 103022), Architectenbureau : Mario Palm

REFERENTIES
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Al eeuwenlang bewijst de zilverden – vooral in  

Alpengebieden – zijn deugdelijkheid als houten  

gevelbekleding.

Zoals bij Dura Patina gebruiken wij voor onze Dura Natur  

gevelprofielen de zilverden. De zilverden is vrij van harsgal, 

wat een oppervlaktebehandeling van hoogste 

duurzaamheid mogelijk maakt. Voor meer informatie over 

de zilverden zie ook pagina 6. 

Ook hier kunt u uw profiel zelf kiezen. Wij realiseren alles 

wat technisch mogelijk is. Dura Natur is compatibel met 

andere profielen van Dura Sidings. Laat u inspireren op 

pagina 10.

De Dura Natur-profielen zijn te verkrijgen in drie kwaliteiten: 

Selekt, Premium Gevingerlast en Premium.  

De kwaliteitsbeschrijvingen vindt u op pagina 11. 

Dura Patina en Dura Natur verschillen enkel van kleur.

DE GEVELBEKLEDING 

IN NATUURLIJKE KLEUREN 

UIT ZILVERDEN

DE ZILVERDEN
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DE ONDERHOUDSARME HOUTEN GEVELBEKLEDING  

MET EEN NATUURLIJK KARAKTER

DURA NATUR GEVELS

De DuraNatur gevels overtuigen door hun natuurlijke  

karakter. De olie-impregnering met dieptewerking biedt 

bescherming zonder een gesloten coating te vormen; het 

hout behoudt zo 100 % zijn natuurlijk uitzicht, structuur en 

oppervlakte.

HET AQUA-PERL-EFFECT

De waterabsorptie is tot 30 % kleiner. Daardoor treden 

minder scheuren op, is er minder aantasting door 

schadelijke organismen en wordt de gevel minder vuil.

BESCHERMING TEGEN SCHIMMELVORMING

Beter voorkomen met gecontroleerde houtbescherming 

dan genezen met chemische paardenmiddelen. 

DE UV-BESCHERMENDE PIGMENTERING

Deze is specifiek op de zilverden toegepast. Ze onderlijnt 

het natuurlijk karakter van het hout en vertraagt de 

vergrijzing. Ons systeem met open poriën garandeert een 

goedkope en gemakkelijke renovatie, zonder tijdrovende 

schuurwerken.  

 � Trapezium, Selekt, 26x142mm, Arizona (ref: 708002), 
  Architectenbureau : Volker Petzold

 � Rhombus, Selekt, 26x68mm, Nubia (ref: 103022),  
 Architectenbureau : Mario Palm

 � Nimbus, Selekt, 21x92 mm, Savanna (ref: 110006), 
 Architectenbureau : Architecture Zone

PRODUCTBESCHRIJVING
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KLEURENGAMMA

DURA NATUR
Savanna

Deze lichtbruine tint met een gele toets 
geeft een helder en levendig karakter en 
een jonge uitstraling aan uw gevel.

DURA NATUR
Nubia

Deze donkerbruine tint geeft een rustig en 
elegant aspect aan uw gevel.  

DURA NATUR
Arizona

Deze roodbruine tint geeft een warm 
karakter aan uw gevel.

EEN OVERZICHT VAN DE KLEUREN

Dura Natur is verkrijgbaar in drie verschillende bruintinten. 
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REFERENTIES

DURA NATUR
SAVANNA

Deklijst, Selekt, 21x65mm

Rhombus, Selekt, 21x65mm 

Object:   

Residentie ‚Die Stockemgärten‘

Architectenbureau :  

Crahay & Jamaigne
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DURA NATUR
NUBIA

Rhombus, Selekt, 26x68mm

Object :   

Eengezinswoning (ref: 103022)

Architectenbureau :  

Mario Palm
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REFERENTIES

DURA NATUR
SAVANNA

Rhombus, Selekt, 21x65mm 

Object :  

Eengezinswoning (ref: 125014)

Architectenbureau:  

Architecture Zone
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 � Bevel, 24x137 mm, speciale kleur 
     (ref: 708002)

 � Channel, 18,5x237 mm, zeeblauw (ref: 118005)  
 Architectenbureau : Lerho

Een gevel voor al wie kiest voor 

levendige kleuren en een lange 

levensduur
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�

 � Rhombus, 18,5x65 mm, kiezelgrijs (ref: 708002)
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Cape Cod Wood Sidings Inc. is één van de beste  

houtverwerkende bedrijven van Noord-Amerika.

Het is gespecialiseerd in massief houten gevels die met 

een kleur behandeld zijn. Cape Cod is onderdeel van  

constructiehoutproducent Marwood, een familiebedrijf in 

de derde generatie.

HET BASISMATERIAAL

De Lodgepole-den, die in de schaduw van de Rocky  

Mountains groeit, is van uitstekende kwaliteit. Er zitten 

geen knoestgaten of losse kwasten in. De relatief trage 

groeicyclus draagt bij tot een fijne tekening en een  

gelijkmatige celstructuur. Dankzij de homogene  

celstructuur kan de bekleding diepgaand en gelijkmatig  

behandeld worden, waardoor de levensduur en het  

uitzicht van het behandelde hout verbeteren.

VANDAAG DE TOEKOMST...

VAN CANADA‘S WOUDEN VEILIGSTELLEN

Deze onderneming beheert een gebied van ruim  

2,5 miljoen hectare conform de Canadese norm voor het 

behoud van de bossen en is daarboven nog eens volgens 

de internationaal erkende norm ISO 1401 voor het  

milieubeheer gecertificeerd. Immers, enkel wanneer  

wouden de kans krijgen aan te groeien, en het nieuw  

aangeplante hout CO2 opneemt, kan het gebruik van hout 

bijdragen tot de bescherming van het klimaat.

15 JAAR GARANTIE

OP DE MASSIEF HOUTEN GEVELS VAN CAPE 

COD

Om deze garantie te genieten, is het belangrijk dat de  

montagevoorschriften van Cape Cod vakkundig gevolgd  

worden. Zo kunnen gebreken zoals doorvochtiging of  

condensatie voorkomen worden. Daarom raadt Cape Cod 

aan, de installatie door een vergund bedrijf te laten 

uitvoeren.

UIT TRADITIE – 
CAPE COD-GEVELS MET 
HOUT UIT DUURZAME 
BOSBOUW

LODGEPOLE-DEN
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CAPE COD KWALITEIT BETEKENT DAT 100 % 

VAN DE PRODUCTEN ZONDER FOUTEN UIT DE 

PRODUCTIE KOMT.

Defecten van het hout, zoals markbuizen, of andere  

zichtbare defecten worden ofwel uitgekapt of met 

epoxiethars uitgebeterd. Bovendien wordt iedere kwast 

met een polyurethanhars-injectie gefixeerd. Op die manier 

is achteraf een uitbreken of opstellen van de kwast bijna 

niet meer mogelijk. Het ruwe hout wordt op 88 °C 

verwarmd, het hars in het hout gaat kristaliseren en kan zo 

achteraf niet meer uitlopen. Het hout wordt behandeld bij 

een vochtigheid van 12 %. Dit garandeert een gelijkmatige 

opname van de kleur. In een vacuümprocedure wordt het 

behandelingsproduct 2 keer aan de 6 kanten aangebracht. 

De kleuren van de wereldmarktleader PPG bestaan 

grotendeels uit titaanpigmenten om de echtheid en 

duurzaamhied van de kleur te garanderen. Op basis van 

deze verwerkingsprocedure kan Cape Cod 15 jaar perfecte 

kwaliteit aan huis garanderen.   

KWAST-PRIMER-STAMP-PROCEDE

Tijdens het kwast-primer-stamp-procédé wordt de kwast 

met een speciale primer gestempeld. Zo kan de kleurlaag 

optimaal aan de kwast hechten en wordt het typische 

afbladderen van de kwasten voorkomen. 

KWAST-INJECTIE-PROCEDE

Tijdens het kwast-injectie-procédé wordt de kwast door  

middel van een epoxietinjectie vastgezet. Alle kwasten die 

niet vast zitten, worden aan de achterzijde met  

polyuretaanhars geïnjecteerd en verankerd.

IEDERE LAT IS HET RESULTAAT VAN HANDARBEID MET  
15 JAAR GARANTIE

 � Channel, 18.5x137mm, sandelhout (ref: 108032),  
 Architectenbureau : Lerho

 � Channel, 18.5x137mm, speciale kleur (ref: 708002)

PRODUCTBESCHRIJVING
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DE GEVELBEKLEDING UIT MASSIEF HOUT 

VAN CAPE COD toont zich al jaren resistent tegenover 

verschillende klimaatcondities in de Verenigde Staten, in 

Canada en sinds meer dan 15 jaar ook in Duitsland. De 

uitstekende kwaliteit en duurzaamheid is het resultaat van 

hoogwaardige grondstoffen, zorgvuldige verwerking,  

alsook van  procedures, ontwikkeld op basis van de meest 

recente technieken in het drogen en verven van hout.  

Daarom kunnen wij u 15 jaar garantie op ons assortiment 

geven, dat u in elke gewenste kleur verkrijgt. Minimum 15 

jaar zonder afbladderen of blootleggen van het  

draagmateriaal.   

Garantiezertifikat

Für

Name Bauherr

Straße

PLZ, Ort

Cape Cod Wood Siding garantiert für einen

Zeitraum von 15 Jahren dem Besitzer

eines Gebäudes, an dem Cape Cod Fas-

sadenprofile gemäß Montageanweisungen

fachgerecht montiert wurden, auf die

Oberfläche der Profile

• kein Abplatzen, Abblättern oder Blasen-

bildung

• kein Auswaschen der Farbe

• keine Erosion bzw. Freilegen des Träger-

materials

Garantieleistung: 

Sollte innerhalb von 5 Jahren ab Datum

der Montage ein oben genannter Fehler

festgestellt werden, wird Cape Cod - nach

Prüfung durch einen zuständigen Sachbe-

auftragten - Material und Arbeitsleistung

für die Reparatur der schadhaften Stelle

dem Eigentümer zur Verfügung stellen.

Während der folgenden 10 Jahre der

Garantie wird Cape Cod für fehlerhafte

Stellen das Material bereitstellen, jedoch

nicht die Arbeitsleistung. Bei Neuliefe-

rung oder Ausbesserung der Ware sind

altersbedingte Farbunterschiede möglich.

Der Garantiebeginn ist ab Montage und

wird durch mögliche Garantiefälle nicht

verlängert.

Bedingungen und Voraussetzungen: 

• Verarbeitung nach Montageanweisung,

VOB und DIN 18334.

• Jegliches Produkt, das vor der Montage

aus irgendwelchem Grund als nicht zu-

frieden stellend befunden wurde, darf

nicht montiert werden.

• Farbunterschiede an Ästen sowie Risse

sind ein typisches Charakteristika des

Holzes und deshalb kein Reklamations-

grund.

• In Zusammenhang mit dieser Garantie haf-

tet der Garantiegeber nicht für Folgeschä-

den und Schäden durch höhere Gewalt.

• Kleinstschäden sind selbst auszubessern.

Bitte beachten Sie die Pflegehinweise.

Anspruchserhebung: 

Sie brauchen ein ausgefülltes Cape Cod

Garantiezertifikat, um Ihren Garantiean-

spruch geltend zu machen. Nach der Ent-

deckung eines möglichen Produktfehlers

muss sofort bei unten stehendem Händler

reklamiert werden, auf alle Fälle nicht

später als 30 Tage nach Feststellung.

Die abgesicherte Person muss dem Sach-

beauftragten von Cape Cod Zutritt zu dem

Gelände und dem Gebäude, an dem das

Produkt montiert wurde, gewähren, um

das Produkt zu untersuchen, zu fotogra-

fieren und Proben der unter Garantie ste-

henden Fassaden zu nehmen.

Verarbeiter:

Händler:

Hersteller (Garantiegeber):

Die Garantie

 � Deklijst, 18,5x65mm, zwart (ref: 102071)

 � Bevel, 24x137mm, speciale kleur (ref: 708002)

Zekerheid, die enkel Cape Cod kan bieden: geen  

scheurvorming, afbladderen of blaasvorming, geen  

kleurvervaging, geen slijtage of blootleggen van 

het draagmateriaal

 � Gladde kant, speciale kleur (ref: 708002)

GARANTIE

UIT TRADITIE – 
CAPE COD-GEVELS MET 
HOUT UIT DUURZAME  
BOSBOUW
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ONDERSTAANDE PROFIELEN KUNNEN WIJ U  

IN VERSCHILLENDE KLEUREN AANBIEDEN:

PROFIELÉN CAPE COD
(IN MM)

Bevel 24 x 137

dekmaat: 124

Channel 18,5 x 137

dekmaat: 124

Gladde kant 18,5 x 140

18,5 x 178

Deklijst
18,5 x  64

Rhombus 20°
18,5 x  65

Dubbele Rhombus 18,5 x 137

dekmaat: 124

WIT VANILLE

VICTORIAANS GRIJS KIEZELGRIJS

SANDELHOUT TERRACOTTA

MANGO KARMIJNROOD

GRANAAT IJSBLAUW

ZEEBLAUW

CAPE COD BICOLOR – beperkte garantie

WALNOOT

CEDER EIK

ZWART

De profielen zijn verkrijgbaar in de standaardlengte van 

4,88 m. 

Alle kleuren mogelijk vanaf 50 m²

(keuze volgens RAL, NCS of stalen)

KLEURENGAMMA EN PROFIELEN

IEDERE LAT IS HET RESULTAAT VAN HANDARBEID MET  
15 JAAR GARANTIE
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CAPE COD
VICTORIAANS GRIJS

Channel, 18,5x137mm

Object:   

Eengezinswoning (ref: 119007)

Architectenbureau :  

Architecture Zone
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REFERENTIES

CAPE COD
SANDELHOUT

Channel, 18,5x137mm

Object:   

Eengezinswoning (ref: 108032)

Architectenbureau : 

Lerho



36

 � Deklijst, Selekt, 21x65 mm, lavagrijs (ref: 116024) 
 Architectenbureau : Crahay & Jamaigne

 � Deklijst, Selekt, 21x40 mm, 21x65 mm en 21x90 mm, lavagrijs 
 IDEM-PORTES - www.idem-portes.be (ref: 109008)

 � Rhombus, Selekt, 21x65 mm, lavagrijs (ref: 118004) 
 Architectenbureau : Patrick Wiesemes

 � Rhombus, Selekt, 21x65 mm, Savanna (ref: 125014) 
 Architectenbureau : Architecture Zone

 � Deklijst, Selekt, 21x65 mm, lavagrijs (ref: 111002) 
 Architectenbureau : Crahay & Jamaigne
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 � Deklijst, Selekt, 21x65 mm, lavagrijs (ref: 116024) 
 Architectenbureau : Crahay & Jamaigne

 � Rhombus, Selekt, 21x65 mm, lavagrijs (ref: 708002)

Dura Patina, Rhombus, Selekt, 21x65mm, lavagrijs
Dura Akzent, Rhombus, Selekt, 21x65mm, matzwart
BE-LODGE - www.belodge.be (ref: 102065)
Architectenbureau : Harmony Kirten

BEKLEDING VAN MOBIELE ELEMENTEN

EEN ELEGANT CONCEPT MET EEN BREED GAMMA AAN 

MOGELIJKHEDEN
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OOG VOOR DETAIL - DOORDACHT TOT IN HET KLEINSTE HOEKJE.

Wat de technische details  

betreft voldoet Cape Cod aan 

de DIN- en VOB-normen en 

aan de regels voor goed  

timmerwerk. Zo zijn er heel 

wat mogelijkheden voor  

hoeken en aansluitingen.

BUITENHOEK GESLOTEN 

 geëloxeerd aluminium 

Afmeting: 65 x 65 x 2 mm

Lengte: 6,0 m

(accessoire n° 1)

BUITENHOEK OPEN 

 geëloxeerd aluminium 

Afmeting: 65 x 65 x 2 mm

Lengte: 6,0 m

(accessoire n° 2)

BINNENHOEK

geëloxeerd aluminium

Afmetingen: 65 x 65 x 2 mm

Lengte: 6,0 m

(accessoire n° 3)

SCHEIDINGSPROFIEL

geëloxeerd aluminium 

Afmetingen: 85 x 80 x 2 mm

Lengte: 6,0 m

(accessoire n° 4)

ONDERCONSTRUCTIE

douglasspar 

gekalibreerd, éénzeidig afgeschuind 

aan 4 kanten gelakt (diepzwart) 

Afmetingen : 22 x 45 mm 

Lengte : 4,5 m

(accessoire n° 5)

HOEKEN CAPE COD

Buitenhoek 
(in 2 stukken)

Hoekplank Binnenhoek 
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BIJWERKVERF CAPE COD
U kunt weerbestendige verf krijgen in iedere Cape Cod-kleur. Een hoogwaardige acrylaatlak op waterbasis.

GEKLEURDE INOX SPIJKERS
Er bestaan passende gekleurde spijkers voor iedere kleur. Verbruik: ca. 20 spijkers/m².

BIJWERKVERF DURA NATUR EN DURA PATINA
Ook hier is bijwerkverf voor de zaagvlakken in alle kleuren te verkrijgen.

ACCESSOIRES
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Vaak willen ontwerpers de gevelelementen mee naar  

binnen nemen, om een optische continuiteit te  

berijken. Hiervoor hebben wij Dura Sidings Indoor  

ontwikkeld. Deze zien er hetzelfde uit, maar voldoen 

aan de eisen van een binnenruimte. Ze zijn goed  

verdraaglijk, zonder actieve stoffen en zijn  

gecertificieerd zoals kinderspeelgoed volgens de  

Europese norm EN71-3.

Eenvoudige en snelle montage, geeft een mooi beeld

SCHROEVEN 

3,2 x 40 mm inox A4 

(accessoire n° 6)

CILINDERSCHROEVEN 

4,0 x 50 mm inox A2 kop zwart gelakt

(voor Dura Akzent) 

(accessoire n° 7)

D U R A  PAT I N A  I N D O O R

D U R A  S I D I N G S  G E V E L S C H R O E V E N                                       

Meer dan één miljoen vierkante meter Dura-Sidings-gevel geeft ons gelijk. 

Technische informatie: gedetailleerde technische informatie over montage, onderhoud enz. vindt u op  

www.wr-trade.eu 

R E F E R E N T I E S

R O M B O F I X  –  O N Z I C H T B A R E  B E V E S T I G I N G

Onzichtbare bevestiging voor een aangepast ruitprofiel: 

SIHGA RomboFix RF.

 

ROMBOFIX MONTAGEKIT: 

•	 100 bevestigingsclips

•	 incl. schroeven 4,5 x 60 mm 

•	 15 egalisatieclips 

•	 1 bit (TX20)

•	 10 boorfix FB 4,2 x 22 mm

•	 instructies voor montage

VOORDELEN:

•	snelle	en	eenvoudige	montage
•	constructieve	bescherming	van	het	hout 
 (achterventilatie, uitstekend-dak-effect)

•	 (vooraf)	vastgelegde	voegafstand
•	egalisatie	van	het	voegbeeld	door		 	
 egalisatieclip mogelijk

 � Rhombus, Selekt, 21x65mm, kristalgrijs (ref. : 105011) 
 Architectenbureau : Crahay & Jamaigne
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W&R -TRADE PGmbH 

Industriezone Morsheck 7a  

B-4760 Büllingen 

Tel.: +32 (0)80 429 418   

info@wr-trade.eu 

 

www.wr-trade.eu
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