Gevelbekleding
die ontwerpers inspireert
James Hardie zet zich al meer dan een eeuw in voor zijn klanten om uitzonderlijke betrouwbare producten
van topkwaliteit te vervaardigen. James Hardie is de enige echte uitvinder van vezelcement. Na meer dan
6 miljoen gebouwen is onze naam synoniem geworden met onovertroffen kwaliteit, duurzaamheid en
ongeëvenaarde designmogelijkheden. Lees daarom snel verder en ontdek alles over onze gevelbekleding.
Wat is vezelcement?

Een prachtig gebouw verdient het om mooi te blijven

Vezelcement is een veelzijdig bouwmateriaal dat James
Hardie begin jaren 80 ontwikkelde. Dit composiet bestaat
uit cement dat met cellulosevezels is versterkt. Onze
vezelversterkte cementproducten bestaan uit natuurlijke
materialen:
·· Cellulosevezels

Met James Hardie heeft u een gevel die standhoudt tegen
de elementen en zonder grote moeite en hoge kosten
het gewenste uiterlijk intact houdt. Gevelbekleding die
ontwikkeld is om alle externe invloeden van de natuur
te weerstaan en die zijn schoonheid niet in de loop der
tijd verliest.

·· Portlandcement

Kleuren en structuur

·· Zand
·· Water
Daar worden geselecteerde additieven bijgevoegd die
onze producten hun unieke eigenschappen en lange
levensduur verlenen.
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van vezelcement?
Al onze producten van vezelcement zijn onbrandbaar
conform NEN-EN 13501-1. Vezelcementproducten zijn
resistent tegen schimmel en waterbestendig – ook tegen
langdurige waterschade. Dit unieke bouwmateriaal gaat
lang mee, is uv-bestendig en houdt hardnekkig stand
tegen rot en torsie.
Waarom James Hardie® vezelcement?
·· Uiterlijk dat nooit verbleekt
·· Krimpt niet, scheurt niet, vervormt niet
·· Eenvoudig te monteren dankzij laag gewicht
·· Gemakkelijk in het onderhoud
·· Milieuvriendelijk

Het kleurenpalet voor HardiePlank®-gevelbekleding
in de Benelux bestaat uit 6 ColourPlus™ Technology
standaardkleuren: Arctic White, Light Mist, Rich Espresso,
Anthracite Grey, Midnight Black en Grey Slate.
Alle andere speciale kleuren zijn op aanvraag
verkrijgbaar, zij het met iets langere levertijden.
HardiePlank® gevelbekleding is verkrijgbaar in
2 oppervlakstructuren: CEDAR (houtnerfstructuur) en
SMOOTH (glad). De twee texturen waarin de bekleding
beschikbaar is, vergroten de designmogelijkheden.
Gebruik een gladde afwerking voor een hedendaags
design of kies voor een natuurlijk ogend patroon van
houtnerven voor een meer klassieke look.

21 kleuren en 5 kleurthema‘s
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Onze HardiePlank® gevelbekleding is ons meest verkochte
product en dat met goede reden: het is veelzijdige,
onderhoudsarme gevelbekleding die bovendien in talrijke
kleuren en twee texturen beschikbaar is.
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·· Afmetingen: 3.600 x 180 x 8 mm
·· Textuur oppervlak: houtstructuur en glad
·· Kleuren: 21, waarvan 6 standaard op voorraad
·· Gewicht: 7,4 kg per plank; 11,38 kg/m2
·· Volumieke massa: 1.300 kg/m3
·· Brandklasse: A2-s1,d0 (RF1 conform VKF)

Fresh

Wilt u gratis exclusieve
HardiePlank® gevelbekleding
samples ontvangen?

 tandaardkleuren ColourPlus™ Technologie uit voorraad leverbaar.
S
Overige 15 speciale kleuren ColourPlus™ Technologie op aanvraag.

Verkrijgbare oppervlakstructuren

Stuur uw aanvraag dan per mail naar:
fermacell-nl@jameshardie.com

Houtnerfstructuur

Gladde structuur

(Graag aangeven welke oppervlakstructuur u wenst.)

HardiePlank® gevelbeleding van James Hardie geeft uw huis of gebouw een unieke en eigentijdse uitstraling.
Weerbestendig, duurzaam en verkrijgbaar in verschillende oppervlakstructuren en uiteenlopende kleuren.
www.jameshardie.nl | www.jameshardie.be
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Wilt u meer weten, dan staan onze technische
ingenieurs u graag te woord!
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Producten van James Hardie® hebben een
garantie van maar liefst 10 jaar, maar hebben
een verwachte levensduur van ruim 60 jaar.
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