Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met importeur/grossier RET bouwproducten

ADVIES

KIES DE JUISTE
GEVELBEKLEDING

Compleet assortiment
kunststof gevel- én
dakrandpanelen met
unieke prijskwaliteitverhouding (10 jaar
garantie). Geveldelen
vanaf ca. € 80/m².
Merk: Fortalit.

Is uw woning toe aan nieuwe gevelbekleding? Of wilt u wel eens wat anders dan die
bakstenen muur? Komt er een dakkapel
of een nieuwe schuur? Zorg dan dat u de
juiste materiaal- én merkkeuze maakt. Er is
namelijk meer mogelijk dan u wellicht denkt.

Houten gevelpanelen met unieke
coating (minimaal
Kunstsof gevelbekledigonderhoud), 10
Merk: Fortalit
jaar garantie en
voorzien van
FSC® of PEFC™
keurmerk. Vanaf
ca. € 10 per m1.
Merk: Moco.

< HPL gevelbekleding, leverbaar met KOMO en FSC®
keurmerk, 10 jaar garantie en kleurechtheid score 4-5.
Vanaf ca. € 60/m². Merk: ISIcompact.

WAT KOST DAT?
Het Verbouwblad zet de volgende gevel-

Dylan en Yvonne Hulsebos en hun zoontje Jaro,
met
voor u op een rij:
Onno en Eline Bevers (hun zoontjematerialen
Jop staat niet
oprichtprijzen
de foto).

KIES HET MATERIAAL

KIES HET MERK

Naast baksteen zijn er nog tal van

Van de meeste gevelmaterialen zijn

● HOUT Authentieke natuurlijke uitstraling

andere materialen op de markt

verschillende merken in omloop,

€ 40 - € 60/m² (garantiemultiplex)

waarmee u een gevel kunt bekleden.

waarbij met name de prijskwaliteitver-

€ 60 - € 80/m² (gevelstroken)

Denk aan hout of kunststof, maar ook

houding enorm kan verschillen. Om de

● KUNSTSTOF Licht van gewicht en relatief

aan minder bekende materialen zoals

kwaliteit goed te kunnen vergelijken, is

eenvoudig (en dus snel) te plaatsen

vezelcement, HPL en steenvezel. Welk

er een aantal factoren waar u op moet

ca. € 55 - € 80/m²

materiaal voor uw situatie het meest

letten. Zoals de garantievoorwaarden:

● HPL (HIGH PRESSURE LAMINATE)

geschikt is, hangt uiteraard af van uw

biedt het gekozen merk volledige

Strakke afwerking, veel gebruikt voor dakrand-

smaak en de gewenste eigenschap-

garantie of is deze aflopend en krijgt u

en dakkapelbekleding - ca. € 45 - € 80/m²

pen met betrekking tot afwerking, soort

na verloop van tijd nog maar een deel

● STEENVEZEL Duurzaam als steen,

onderhoud en prijs. Ook de toepas-

van het aankoopbedrag terug? Een

bewerkbaar als hout - ca. € 60 - € 90/m²

sing is belangrijk: wilt u bijvoorbeeld

tweede factor - in het geval van direct

● VEZELCEMENT Combineert diverse

alleen de dakkapel laten bekleden of

in kleur afgewerkt materiaal - is de

duurzame eigenschappen: brandwerend,

gaat het om de complete buitengevel?

kleurechtheid. Deze wordt uitgedrukt

vormvast, water- en rotbestendig

TIP: doe de handige Gevelwijzer op

in een schaal van 1 tot 5 waarbij een

ca. € 45 - € 80/m²

Gevelproducten.nl. Deze leidt u naar

score van 1 staat voor slecht (verkleurt

de gevelbekleding die het beste bij u

snel) en 5 voor uitstekend (optimale

situatie past.

kleurechtheid).

Kijk voor meer informatie op gevelproducten.nl

* Vermelde prijsniveaus geven slechts een indicatie en kunnen afwijken van werkelijke prijzen, die door de handelaar of
vakman gehanteerd worden. Alle (richt)prijzen zijn exclusief btw.
Peildatum van dit artikel is mei 2014.
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