
Gevelbekleding van 
gecoëxtrudeerd composiet 

WEO®



Gevelbekleding van 
gecoëxtrudeerd 
houtcomposiet dat niet 
verkleurt! 

De polyethyleenlaag rondom het volledige oppervlak vormt een gewaarborgde 
bescherming van het houtcomposiet tegen vochtopneming.

Bovendien beschermt ze tegen vlekken en verkleuring. 

De planken voor het pseudolattenwerk hoeven maar met één roestvrijstalen schroef 
per bevestigingspunt vastgemaakt te worden, wat maakt dat deze gevelbekleding snel 
en bedrijfszeker geïnstalleerd kan worden. Verder kunnen de planken gemakkelijk ten 
opzichte van elkaar aangepast worden omdat de speling instelbaar is. 

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® is gevelbekleding van gecoëxtrudeerd 
houtcomposiet met pseudolattenwerk. Doordat 
WEO® een trapeziumvormig profiel heeft, kan het 
horizontaal en verticaal geplaatst worden. 

WEO®



Aantal schroeven 
per m2 

Aantal schroeven 
per plank van 

3,6 m

Asafstand 
60 cm 16 7

(Nuttige) oppervlakte van een plank 0,504 m2

Oppervlaktemassa  15 kg/m2

Totale breedte 170 mm

Nuttige breedte 140 mm

Standaardlengte 3600 mm

WEO® 35 WEO® 60

Aantal golven per plank 3 2

Totale lengte van de golf  46 mm 59 mm 

Breedte pseudolattenwerk 30 mm 53 mm

Diepte van de golven 20 mm 20 mm
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Teck
Ref 1078

Teck
Ref 0942

Teck - RAL 8024
Ref 0946

Teck - RAL 8024
Ref 0967

Ipe - RAL 8028
Ref 0947

Ipe - RAL 8028
Ref 0968

Zilvergrijs - RAL 7030
Ref 0948

Zilvergrijs - RAL 7030
Ref 0969

Leisteengrijs - RAL 7043
Ref 0949

Leisteengrijs - RAL 7043
Ref 0970

Zilvergrijs
Ref 1080

Zilvergrijs
Ref 0944

Ipe
Ref 1079

Ipe
Ref 0943

Leisteengrijs
Ref 1081

Leisteengrijs
Ref 094533 x 170 x 3600 mm  | 7,52 kg (stuk)

(nuttig oppervlak = 0,504 m2 )

33 x 170 x 3600 mm  | 7,52 kg (stuk)
(nuttig oppervlak = 0,504 m2 )

4,2 x 38  mm  | 4,00 kg (stuk)

65 x 80 mm x 3,60 m 

Plank voor gevelbekleding van 
gecoëxtrudeerd composiet 

Plank voor gevelbekleding van 
gecoëxtrudeerd composiet 

Roestvrijstalen schroeven 
SR2 - doos van 500 stuks 
+ dop 

Profiel F (2 stuks) 

WEO   35

WEO®  60

Het WEO®- gamma

Technische kenmerken

Weight:2.01kg/m
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ESTHETISCH
Een opengewerkt decorelement bestaande uit 
kleine, fijne en regelmatige golven. Het unieke aspect 
combineert een warm aanvoelende materie met 
intense, lukrake meerkleurenschakeringen die lijken op 
die van natuurlijk hout. Onzichtbare bevestiging met 
schroefkoppen van dezelfde kleur als de planken. 
Geen twee planken zijn identiek, geen enkel motief 
herhaalt zich. 

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.

2 rue de la Carnoy - 59130 Lambersart
Tél. : +33 (0)3 20 07 09 69 - Fax : +33 (0)3 59 35 00 96
www.fiberdeck.com - contact@fiberdeck.com

De 4 essentiële punten 


