Natuursteen voor een hoogwaardig en duurzame uitstraling

Kenmerken
• Echte natuursteen-toplaag
• Lange lengtes
• Recyclebaar
• UV-bestendig
• Vochtbestendig
• Onderhoudsarm
• Vlakke afwerking of V-sluiting

Gevelbekleding met
een natuursteen coating
geschikt voor elke renovatie
of nieuwbouwproject
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Natuursteen gevelpaneel
product

omschrijving

verpakking

kleur

410

natuursteen gevelpaneel
180 mm werkend
vlakke afwerking

6 x 6 m¹
6,5 m² p/pak

dolomit, tirol,
toscana, alpin,
sahara, elba, helios,
aqua, ravenna

411

natuursteen gevelpaneel
180 mm werkend
V-sluiting

6 x 6 m¹
6,5 m² p/pak

dolomit, tirol,
bordeaux, toscana,
alpin, sahara, elba,
helios, aqua,
ravenna, montana,
granit

203

in het oppervlak is ingesmolten. De panelen zijn leverbaar
als vlakke afwerking of met voeg. Hierdoor sluiten ze
beter op elkaar aan en ziet de gevel er als één geheel uit.
VinyTherm steenslag-panelen worden veelal gebruikt voor
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Afwerkprofielen
product

renovatieprojecten waar een natuursteen uitstraling gewenst is.

art.nr.

omschrijving

verpakking

kleur

423

ventilatieprofiel
50 x 25 x 2,0 mm

20 x 5 m¹

wit, zwart

424

ventilatie afsluitprofiel
65 x 17 mm

20 x 2,5 m¹

wit, crème, antraciet

25
50

De hoge kwaliteit van het kunststof met de ingesmolten
natuurstenen zijn weerbestendig, onderhoudsarm, eenvoudig

17

te reinigen en duurzaam. De weerbestendigheid voorkomt
vochtige wanden en schimmelgroei.

kleuren VinyTherm

20

24

VinyTherm® zijn kunststofpanelen waar echt natuursteen

art.nr.

65

Accessoires
product

Het oppervlakte van de VinyTherm panelen zijn gemaakt van

art.nr.

omschrijving

verpakking

kleur

366

bevestigingsschroeven
3 x 40 mm

500 st

rvs

bevestigingsschroeven
3 x 40 mm

100 st

hoogwaardige natuursteen korrels afgeleid van verschillende
steengroeven en marmer mijnen in Europa. Het VinyTherm
367

assortiment bestaat uit 12 verschillende soorten natuurstenen

rvs

met ieder een eigen uitstraling.

30

Belangrijk
Bij constructieve werkzaamheden dienen altijd de “Grondslagen
van het constructief ontwerp volgens de NEN-EN 1990 Eurocode”,
alleen per volle verpakking + levertijd (ca. 6 weken)

in acht genomen te worden.

