
Gevelbekleding van 
gecoëxtrudeerd composiet 

WEO®

CLASSIC



Gevelbekleding van 
houtcomposiet - echter 
dan echt! 

Het heeft het voordeel dat het niet na verloop van 
tijd begint te verkleuren en dat het ongevoelig is 
voor vocht, dankzij een waterdichte polyethyleenlaag helemaal rondom het oppervlak. 

Samengesteld van materialen van biologische afkomst: De WEO Classic-planken zijn 
voor 65% van hout en voor 35% van gerecycleerd plastic en ze zijn zelf ook voor 100% 
recycleerbaar. 

Voor een horizontale plaatsing, worden ze met onzichtbare roestvrijstalen clips 
geïnstalleerd. Om de realisatie van de gevelbekleding te vereenvoudigen, worden 
afwerkingsprofielen aangeboden: hoekprofielen en U-vormige rails om te starten. 
De planken kunnen op verschillende dragers aangebracht worden: hout, metaal, 
aluminium met of zonder isolatie.

Tot slot hebben de WEO Classic-planken ook een zeer geslaagd houtaspect met intense 
en matte kleuren. Meerkleurenvariaties op één enkele plank geven de gevel een zeker 
ritme en een niet te imiteren warme uitstraling. 

WEO® Classic is gevelbekleding van 
gecoëxtrudeerd houtcomposiet dat ongelofelijk 
sterk gelijkt op gevelbekleding van echt exotisch 
hout. 

WEO®

CLASSIC



Ruw aluminium
Ref 1090

Ruw aluminium 
Ref 1091

Teck
Ref 1086

Teck 
Ref 1082

Ipe
Ref 1087

Ipe 
Ref 1083

Zilvergrijs 
Ref 1088

Zilvergrijs 
Ref 1084

Leisteengrijs
Ref 1089

Leisteengrijs 
Ref 1085

13 x 173 mm x 3.6 M  | 6,0 kg (stuk)
(nuttig oppervlak = 0,576)

1,2 kg (stuk)

25 x 0,7 mm x 2 m

35 x 45 mm x 3,60 m | 3,24 kg (stuk) 

Weo Classic 160 
Composiet gevelblad

Klem Weo Classic  
100 stuks + schroeven

Startprofiel U (2 stuks) 

Profiel F (2 stuks) 

Het WEO® Classic-gamma

Technische kenmerken
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Aantal 
schroeven 

per plank van 
3,6 m

Asafstand 
60 cm 11 7

(Nuttige) oppervlakte van 
een plank 0,576m2 

Oppervlaktemassa  10,3 kg/m2 

Totale breedte 173 mm 

Nuttige breedte 160 mm 

Standaardlengte 3600 mm 
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ESTHETISCH
Planken die exotisch hout onvoorstelbaar goed 
nabootsen. Dit unieke aspect combineert een 
warm aanvoelende materie met intense, lukrake 
meerkleurenschakeringen die sterk lijken op die 
van natuurlijk hout. Onzichtbare bevestiging met 
roestvrijstalen clips voor een feilloos oppervlak zonder 
uitstekende schroeven. Rechtlijnige en duurzame 
planken die echter lijken dan hout! 

GEGARANDEERD ZONDER 
VERKLEURING 
Dankzij de co-extrusietechniek wordt houtcomposiet 
beschermd met een dunne laag polyethyleen. De 
unieke en exclusieve formule voor deze polymeerlaag 
die het oppervlak beschermt, is de garantie tegen 
verkleuring. Ook het onderhoud is tot een minimum 
beperkt.

STERK & STABIEL 
Niet aan bederf onderhevig, 100% bestand tegen 
termieten, neemt geen vocht op. Extra bescherming 
door een polymeerlaag op de 4 vlakken van de planken 
voor gevelbekleding. Zeer goede afmetingsstabiliteit 
met 1,15 mm/ml (∆ temperatuur van 30°). Zeer goede 
schokbestendigheid.

ECOLOGISCH
Hightech polymeerhout, bestaande uit 65% houtzaagsel 
en 35% gerecycleerd polyethyleen. Zonder giftige 
producten, zonder lijm en zonder zware metalen. 
Vervaardigd van 95% gerecycleerde materialen. De 
WEO®-planken voor gevelbekleding zijn eveneens 
100% recycleerbaar. Een ecologisch alternatief voor 
tropische houtsoorten. Een milieuverantwoord product.

De 4 essentiële punten 


