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WARMTEVERLIEZEN 
IN DE WONING
De grootste warmteverliezen in een woning vinden plaats langs 

het dak, langs vrijstaande muren en langs de ramen. Het dak 

isoleren en hoogrendementsbeglazing plaatsen is gemeengoed 

geworden. Maar wat doet u met de warmteverliezen langs de 

vrijstaande muren? Zowel op het gebied van materiaal, vormgeving 

als isolatie bieden de Deceuninck gevelbekledingsprofielen u een 

ruim pakket aan mogelijkheden. Door hun beperkte dikte zijn alle 

Deceuninck geveloplossingen perfect te combineren met diverse 
types isolatie. Op die manier worden warmteverliezen langs de 

gevel praktisch tot nul herleid. Verder laten ze zich makkelijk be- en 

verwerken. 

Energieverlies bij een niet-geïsoleerd huis

MUREN

20%

VLOER

10%

RAMEN

15%

KOUDEBRUGGEN

5%

DAKEN

30%

VERVERSTE LUCHT

20%

“minder CO
2
 uitstoot en 

 een lagere energiefactuur 
 zijn het  resultaat”

Geef
uw woning
een duurzame, 
beschermende
schors !
Wat verwacht u van uw gevel ? Dat hij mooi is natuurlijk. Maar ook duurzaam en 

onderhoudsvriendelijk, en dat u er jarenlang niet hoeft naar om te kijken. De ideale gevel 

geeft uw woning een blijvende meerwaarde, en dit niet enkel op esthetisch vlak. 

Wist u bijvoorbeeld dat u met de kunststof gevelbekledingen van Deceuninck ook het 

isolatiepeil van uw woning sterk kunt verbeteren ? Zowel bij nieuwbouw als bij renovatie 

krijgt u met de Deceuninck gevelbekledingssystemen enerzijds de mogelijkheid uw 

buitenmuur finaal af te werken en anderzijds in combinatie met isolatie de mogelijkheid 

een extra isolerende schors te voorzien. Beiden zijn mogelijk.

ISOLATIE EN 
GEVELAFWERKING IN ÉÉN
De Deceuninck gevelbekledingssystemen zijn bijzonder duurzaam. 

In alle weersomstandigheden bieden ze een hoogwaardige 
bescherming aan uw buitenmuren. Enerzijds zijn ze uitermate 

geschikt als traditionele afwerking. Anderzijds zijn ze de ideale 

oplossing als finale afwerking van een geïsoleerde gevel. Wenst u 

een perfecte harmonie in uw buitenschrijnwerk of wenst u creatief 

om te springen met diverse stijlen en kleuren ? Geen enkel probleem.  

Bij Deceuninck gaan esthetiek en energiezuinigheid hand in hand.

surf naar www.deceuninck.be voor meer info
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“Isoleren goed voor het milieu en 
goed voor de portemonnee”

ISOLEREN IS AL LANG GEEN OVERBODIGE LUXE MEER. DOOR TE 

ISOLEREN STUURT U MINDER CO2 IN DE ATMOSFEER EN HELPT 

U ACTIEF MEE AAN EEN BETER LEEFBARE WERELD. VOOR DE 

HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE GENERATIE IS HET ZAAK DE TOENAME 

VAN DE HOEVEELHEID BROEIKASGASSEN EEN HALT TOE TE 

ROEPEN. DAARENBOVEN IS DE BELANGRIJKE ENERGIEBESPARING 

DIE U REALISEERT BIJ HET VERWARMEN VAN UW WONING DIRECT 

VOELBAAR. VERGEET NIET DAT ER NOG STEEDS TAL VAN FISCALE 

VOORDELEN EN PREMIES GELDEN. 

EEN ACTUEEL OVERZICHT KUNT U TERUGVINDEN OP DE LAATSTE 

PAGINA.

WAAROM
ISOLEREN

Geef
uw woning
een duurzame, 
beschermende
schors !

Deceuninck Dak & Gevel

BIJNA ENERGIE NEUTRAAL BOUWEN

Al gehoord van BEN-woningen? BEN staat voor bijna-energieneutraal. BEN-woningen verbruiken erg 
weinig energie, die ze bovendien uit groene energiebronnen halen. Vanaf 2021 worden de BEN-

principes de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen, maar ze lonen vandaag al.  

Zo daalt je energiefactuur gevoelig en zijn er mooie premies voor BEN-woningen, een korting op de 

onroerende voorheffing en bij sommige banken zelfs een voordelig bouwkrediet.

Wie BEN in de praktijk wil brengen, laat zich het best 

bijstaan door een BEN-voorloper. Deceuninck is trotse 

bezitter van het “Ik BEN mee”-label en heeft alles in huis 

om je woning energie-efficiënt te maken!

GRATIS PRIJSAANVRAAG ! Op de website www.deceuninck.be kan u een gratis offerte 
aanvragen voor de plaatsing van gevelbekleding.
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“de performantie van de isolatieschil
  wordt geoptimaliseerd door 

 een voorzet-draagstructuur”

Gevelbekleding

Binnenmuur

Isolatieschil

Draagstructuur

WAAROM KIEZEN VOOR ONZE  GEVELOPLOSSINGEN ?

Een Deceuninck gevelbekleding is niet zomaar een alledaagse 

gevelbekleding, ze kan al dan niet deel uitmaken van een 

totaaloplossing waarbij isolatie en uitzicht van uw woning hand in 

hand gaan. Het samenspel van isolatie, vastzetting en afwerking staat 

garant voor een performant isolerend geheel.

Welke mogelijkheden hebben de  diverse Deceuninck gevelbekledingen te bieden?

PERFECT TE 
COMBINEREN MET 
ISOLATIE 
De Deceuninck gevelbekledingen zijn de ideale 

afwerking voor het isoleren van uw gevel.  

Door hun beperkt gewicht zijn ze eenvoudig te 
be- en verwerken alsook bijzonder makkelijk te 

plaatsen. Afhankelijk van de gekozen gevelplank 

kan de gevelbekleding zowel horizontaal als 

verticaal geplaatst worden.

EEN BEPROEFDE TECHNOLOGIE
Bij alle gevelsystemen gebeurt de montage op een 

achterliggende draagstructuur. Via een tand- en groefsysteem 

verkrijg je telkens een compleet verdoken bevestiging. Welk 

montagesysteem ook gebruikt wordt, de meest uiteenlopende 

isolatiediktes zijn mogelijk. De montage is steeds eenvoudig en 

snel. Een compleet gamma afwerkingsprofielen zorgt voor 

een perfecte afwerking.

De geventileerde
voorzetgevel
 
EERST ISOLEREN EN VENTILEREN

Bij na-isoleren is een ononderbroken isolatieschild 
belangrijk om koudebruggen te voorkomen. Tegen 

de bestaande structuur komt een ononderbroken laag 

isolatie (en vochtscherm). Daarna wordt de zelfdragende 

houten (of aluminium) draagstructuur verankerd in 

de draagmuur. De verankering kan met thermisch 

onderbroken beugels of met regelschroeven. Deze 

gevelopbouw is erg duurzaam en levert uitstekend 
isolerende prestaties. 

surf naar www.deceuninck.be voor meer info
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10 JAAR GARANTIE

WEERBESTENDIG

NOOIT MEER SCHILDEREN

DUURZAAM

100% RECYCLEERBAAR

ONDERHOUDSARM

PERFECT TE COMBINEREN MET ISOLATIE

RUIM KLEURENPALLET

COMPLEET ASSORTIMENT AFWERKINGSPROFIELEN

SNEL GEPLAATST

TAND- EN GROEFSYSTEEM

EENVOUDIG TE BE- EN VERWERKEN

LICHTGEWICHT MAAR TOCH ROBUUST 

Wilt u tot 20 % energie besparen ?

Isofinish® : het isolatie- en 
afwerkingsconcept voor 
buitengevels
Wilt u tot 20 % energie besparen ? Deceuninck is 

partner van Isofinish®, een compleet, innovatief 

concept voor buitengevelisolatie en -afwerking. 

Dankzij de ultradunne isolatieplaten en regelbare 

gevelschroeven zorgt Isofinish® voor een kwalitatief, 

doorlopend isolatieschild.

WAAROM KIEZEN VOOR ONZE  GEVELOPLOSSINGEN ?
Welke mogelijkheden hebben de  diverse Deceuninck gevelbekledingen te bieden?

Deceuninck Dak & Gevel

De voordelen van  
Deceuninck gevelbekleding

VRAAG UW  
GRATIS STAAL !
Wij beschikken over een uitgebreide stalenbibliotheek. Via onze 

website kan u gratis stalen opvragen van onze producten. Zo ziet 

u meteen vooraf hoe goed  het gekozen materiaal bij uw woning 

past. Vraag nu uw stalen op, het is een kleine moeite, helemaal 

gratis en u wordt er stukken wijzer van! Ga vlug naar onze website 

www.deceuninck.be en klik op de stalenaanvraag button.

GRATIS PRIJSAANVRAAG ! Op de website www.deceuninck.be kan u een gratis offerte 
aanvragen voor de plaatsing van gevelbekleding.
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Overzicht 
Deceuninck gevelbekleding

STANDAARD REEKS PREMIUM REEKS

P 2750 P 1024 P 1036 P 2750 P 9576 P 9596

BENAMING rabat 150 dubbele
rabat 300

potdeksel 167 rabat 150 vlak 167
Twinson®

vlak open 83
Twinson®

MATERIAAL pvc hardschuim
van gerecycl. pvc  
met matte pvc 
toplaag

pvc hardschuim
met matte  
pvc toplaag altijd 
embossed

pvc hardschuim
met matte  
pvc toplaag altijd 
embossed

pvc
hardschuim
van gerecycl. pvc 
met  
pvc toplaag

Twinson®
(pvc-hout-
composiet)

Twinson®
(pvc-hout-
composiet)

MODULE 
MAAT

150 mm 300 mm 167 mm 150 mm 167 mm min. 83 mm
(78+5)

BEVESTIGING schroef nagel nagel schroef montage-
clips

schroef

KLEUREN in de massa 
gekleurd :
- verkeerswit
- lichtgrijs
- licht ivoor
- crème wit
- taupe
- zand
- pastelblauw
- donkergrijs

zie kleuren-overzicht 
p. 10-11

in de massa gekleurd 
en  embossed :
- verkeerswit
- lichtgrijs
- licht ivoor
- crème wit
- taupe
- zand
- pastelblauw
- donkergrijs 

zie kleuren-overzicht 
p. 10-11

in de massa gekleurd 
en  embossed :
- verkeerswit
- lichtgrijs
- licht ivoor
- crème wit
- taupe
- zand
- pastelblauw
- donkergrijs

zie kleuren-overzicht 
p. 10-11

- decoroc coating
- folie bekleefd

zie kleuren-overzicht 
p. 10-11

- zoethout-zwart
- schorsbruin
- turfbruin
- leigrijs

zie kleuren-overzicht 
p. 10-11

- zoethout-zwart
- schorsbruin
- turfbruin
- leigrijs

zie kleuren-overzicht 
p. 10-11

LENGTE 
MATEN

6 m 6 m 6 m 6 m 3 - 6 m 3 m

AANTAL/M3 6,6 3,3 6 6,6 6 12

AFWERKINGS
PROFIELEN

KLEUR

in de massa 
gekleurd :
- verkeerswit
- lichtgrijs
- licht ivoor
- crème wit
- taupe
- zand
- pastelblauw
- donkergrijs

in de massa 
gekleurd :
 - verkeerswit
- lichtgrijs
- licht ivoor
- crème wit
- taupe
- zand
- pastelblauw
- donkergrijs

in de massa 
gekleurd : 
- verkeerswit
- lichtgrijs
- licht ivoor
- crème wit
- taupe
- zand
- pastelblauw
- donkergrijs

- decoroc coating
- folie bekleefd

geëloxeerd alu :
- zwart 
- zilver
- bruin 

Twinson®:
- zoethout-zwart
- schorsbruin
- turfbruin
- leigrijs

-

MATERIAAL pvc pvc pvc alu alu + Twinson® -

Type plank : vlak 167 Twinson® 
Productnr. : P 9576
Materiaal : Twinson®

Type plank :  
vlak open 83 Twinson®  
Productnr. : P 9596
Materiaal : Twinson®

PREMIUM REEKS

Type plank : rabat 150 
Productnr. : P 2750
Materiaal : pvc hardschuim van 
gerecycleerd pvc met matte 
pvc toplaag

Type plank : rabat 150 
Productnr. : P 2750
Materiaal : pvc hardschuim 
van gerecycleerd pvc met pvc 
toplaag

Type plank : dubbele rabat 300 
Productnr. : P 1024
Materiaal : pvc hardschuim 
met matte pvc toplaag, altijd 
embossed

Type plank : potdeksel 167 
Productnr. : P 1036
Materiaal : pvc hardschuim 
met matte pvc toplaag, altijd 
embossed

STANDAARD REEKS

PVC is een duurzaam en volledig recycleerbaar materiaal. Het is makkelijk 

te verwerken, snel geplaatst, niet onderhevig aan verrotting of corrosie en 

onderhoudsarm. Met Twinson gaf Deceuninck nog een extra dimensie aan 

het PVC. Door de toevoeging van houtvezels brengt ze het beste van twee 

werelden samen : het natuurlijke uitzicht en warme gevoel van hout én de 

onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid van PVC.

surf naar www.deceuninck.be voor meer info

ESTHETISCH, DUURZAAM EN ECOLOGISCH
Finale eindlaag of deel van isolerende  totaaloplossing
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Het rooilijndecreet
In Vlaanderen mag door het rooilijndecreet bij renovatie elke woning met 14 

cm de rooilijn overschrijden. Dit is natuurlijk mooi meegenomen voor wie zijn 

voorgevel extra wil isoleren. 14 cm is ruim voldoende om een extra spouw 

met extra isolatie langs buiten te voorzien en af te werken met een duurzame 

Deceuninck kunststof gevelbekleding. En dit zonder binnenshuis ruimte te 

moeten opofferen. 

Deceuninck Dak & Gevel

DUURZAME  
PVC OPLOSSINGEN !
Naast de Deceuninck Twinson® gevel- 

oplossingen heeft Deceuninck  

ook een ruim assortiment aan duurzame 
pvc oplossingen. Zowel bij nieuwbouw 

als renovatie. Telkens eenvoudig te be- en 

verwerken en via tand- en groefverbinding 

onzichtbaar bevestigd. De Deceuninck 

bekledingsprofielen zorgen zodoende voor 

bijkomende bescherming maar bovenal zijn ze 

kleurrijk, stijlvol, onderhoudsarm en last but not 

least een esthetische meerwaarde voor uw 

woning. Wenst u dus een perfecte harmonie 

met uw buitenschrijnwerk ? Wilt u creatief 

omspringen met diverse stijlen en kleuren ? 

Deceuninck biedt antwoord.

TWINSON®, 
DE SCHOONHEID 
VAN NATUURLIJKE 
KLEUREN
Deceuninck Twinson® producten bevatten 

houtvezels die onderhevig zijn aan variaties in 

kleur. Van zodra het product buiten geplaatst is, 

begint de kleur te stabiliseren. Op termijn  

zullen de geborstelde en niet geborstelde delen

dezelfde kleur verkrijgen. Twinson® biedt u alle 

troeven van hout en is tegelijk verrijkt met de 

unieke eigenschappen van PVC. 

Door hout en PVC samen te brengen in één 

nieuwe grondstof, beantwoordt Twinson® aan 

alle comforteisen. Waterbestendig, robuust en 

onderhoudsarm. Bovendien zijn ze verkrijgbaar 

in diverse natuurkleuren.

PEFC EN 
DUURZAAMHEID
Twinson bestaat uit hout en pvc. Daarom 

onderschrijft Deceuninck de PEFC duur-

zaamheidsprincipes. PEFC is het grootste 

certificeringssysteem ter wereld en ziet erop 

toe dat er niet meer bomen worden gerooid 

dan dat er worden aangeplant. Respect voor 

de natuurlijke habitat van fauna en flora, én 

voor bodem en klimaat is hierbij van essentieel 

belang.

MOOI EN ECOLOGISCH
Uw gevel beter isoleren met de Deceuninck 

gevelbekledingssystemen is minder CO2 
uitstoten en het broeikaseffect beperken. Maar 

ook bij de productie van kunststofprofielen legt 

Deceuninck een groot respect voor mens en 

milieu aan de dag. Een minimale ecologische 

voetafdruk is het streefdoel.

ESTHETISCH, DUURZAAM EN ECOLOGISCH
Finale eindlaag of deel van isolerende  totaaloplossing

“Beter isoleren is 
minder stoken is 
minder CO

2
 in de 

atmosfeer”

Verlies geen ruimte binnenin

GRATIS PRIJSAANVRAAG ! Op de website www.deceuninck.be kan u een gratis offerte 
aanvragen voor de plaatsing van gevelbekleding.
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Deceuninck biedt u een uitgebreid 

productassortiment voor de dakafwerking. 

Zowel voor nieuwbouw als renovatie 

verzekeren de Deceuninck profielen, tot in 

de moeilijkste hoeken, een nauwkeurige 

afwerking. Wenst u een perfecte harmonie 

met uw buitenschrijnwerk ? Wilt u creatief 

omspringen met diverse stijlen en kleuren ? 

Bij Deceuninck zijn beide mogelijk.

HARDSCHUIM BEKLEDINGSPROFIELEN HOLLE BEKLEDINGSPROFIELEN IN HARD PVC
DAKOVERSTEEK  

IN TWINSON

HOEKPLANK
DECORATIEVE 
HOEKPLANK

KROONLIJST  
P 133

KROONLIJST  
P 185 - P 104

KROONLIJST  
P 183

KROONLIJST  
P 156 - P 131

P 9576

BENAMING Hardschuim plank Decoratieve hardschuim 
plank

Kroonlijst 130 mm Kroonlijst 210 mm
Kroonlijst 180 mm

Kroonlijst 90 mm Kroonlijst 210 mm
Kroonlijst 160 mm

vlak 167 Twinson®

MATERIAAL - Kern van hard PVC-
schuim met een toplaag 
in hoogslagvast hard PVC, 
1 geheel door coëxtrusie 
(delamineren onmogelijk)

- Kern van hard PVC-
schuim met een toplaag 
in hoogslagvast hard PVC, 
1 geheel door coëxtrusie 
(delamineren onmogelijk)

Dubbelwandige 
holle profielen in PVC

Dubbelwandige 
holle profielen in PVC

Dubbelwandige 
holle profielen in PVC

Dubbelwandige 
holle profielen in PVC

Twinson® 
(pvc-hout composiet)

KLEURPROCES - In de massa gekleurd
- Foiled 
- Decoroc coating 

- In de massa gekleurd
- Decoroc coating

In de massa gekleurd - In de massa gekleurd
- Decoroc coating

In de massa gekleurd - In de massa gekleurd
- Decoroc coating

Natuurlijke kleuren in de
massa gekleurd 

KLEUREN Zie kleurenoverzicht 
p. 10-11

Zie kleurenoverzicht 
p. 10-11

Zie kleurenoverzicht 
p. 10-11

Zie kleurenoverzicht 
p. 10-11

Zie kleurenoverzicht 
p. 10-11

Zie kleurenoverzicht 
p. 10-11

- zoethoutzwart
- schorsbruin
- turfbruin
- leigrijs

HOOGTE 90 – 150 – 175 – 200 – 230 
– 275 – 300 – 400 mm

175 – 225 – 300 mm 130 mm P 185 = 210 mm
P 104 = 180 mm

90 mm P 131 = 210 mm
P 156 = 160 mm

167 mm

LENGTE 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m Beschikbaar op 3 m 
en op 6 m

BEVESTIGING RVS - schroeven met 
ingekleurde kop (P 1094)

of nagels met kop in 
kunststof (P 1090 - 1091 
- 1092)

RVS - schroeven met 
ingekleurde kop (P 1094)

of nagels met kop in 
kunststof (P 1090 - 1091 
- 1092)

Niet-zichtbare bevestiging
met RVS-nieten

Niet-zichtbare bevestiging
met RVS-nieten

Niet-zichtbare bevestiging
met RVS-nieten

Niet-zichtbare bevestiging
met RVS-nieten

Onzichtbare clips

AFWERKINGS

PROFIELEN

Verkrijgbaar in dezelfde 
kleur als de plank

Verkrijgbaar in dezelfde 
kleur als de plank

Verkrijgbaar in dezelfde 
kleur als de plank

Verkrijgbaar in dezelfde 
kleur als de plank

Verkrijgbaar in dezelfde 
kleur als de plank

Verkrijgbaar in dezelfde 
kleur als de plank

Geëloxeerd aluminium:
- zwart
- zilver
- bruin
Hetzelfde materiaal 
zoals de planken:
- zoethoutzwart
- schorsbruin
- turfbruin
- leigrijs

BEKLEDINGSPROFIELEN  
VOOR DAKOVERSTEEK

De bekledingsprofielen zijn verkrijgbaar in dezelfde kleur als de plank. U kan opteren voor holwandige PVC of PVC hardschuim.

Welke mogelijkheden bieden de Deceuninck producten  voor dakgootbekleding, dakoversteek en dakrandbekleding ?

WAAROM KIEZEN VOOR  ONZE DAKOPLOSSINGEN ?
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Welke mogelijkheden bieden de Deceuninck producten  voor dakgootbekleding, dakoversteek en dakrandbekleding ?

Overzicht Deceuninck  
dakrand, dakoversteek  
en dakgootbekleding

WAAROM KIEZEN VOOR  ONZE DAKOPLOSSINGEN ?

SNEL GEPLAATST 

EENVOUDIG TE VERWERKEN

BREED ASSORTIMENT

RUIME KLEURENCOLLECTIE

ROT NIET 

100 % RECYCLEERBAAR 

NOOIT MEER SCHILDEREN 

DUURZAAM

UNIFORMITEIT MET DE KLEUREN 
VAN DE ZENDOW RAAMPROFIELEN

GARANTIE OP KLEUR & KWALITEIT

10 JAAR GARANTIE

SPLIJT NIET - SPLINTERVRIJ

De voordelen 
van Deceuninck 

dakgootbekleding,  
dakoversteek en 

dakrandbekleding
Type plank : Dakgootbekleding hardschuim PVC

Materiaal : PVC hardschuim met toplaag van harde PVC

Modulemaat : 90-400 mm

Kleurengamma : in de massa gekleurd, folie bekleefd, 
decoroc coating

Type plank : Dakgootbekleding dubbelwandige, holle PVC

Materiaal : Hard PVC

Modulemaat : 175-300 mm

Kleurengamma : in de massa gekleurd, folie bekleefd, 
decoroc coating

Type plank : Vlak 167 Twinson® 

Materiaal : Twinson®

Modulemaat : 167 mm

Kleurengamma : zoethoutzwart, turfbruin, schorsbruin, leigrijs

Duurzaamheid  
& Ecologie
‘Building a sustainable home.’ Onze slogan 
garandeert meer dan ooit dat Deceuninck u 
energiebewust helpt te bouwen en te renoveren. 
We hechten het grootste belang aan een 
ecoverantwoorde productie, houden onze 
CO²-uitstoot maximaal onder controle en hebben 
een uniek recyclageconcept ontwikkeld. Wat dat 
oplevert ? Een kleinere ecologische voetafdruk 
en, voor u, een duurzame woning.”

Renocycleren® : Gebruikte ramen en 
bouwprofielen worden volledig, in een gesloten 
circuit, gerecycleerd tot nieuwe volwaardige pvc-
producten in onze eigen recyclagefabriek.

Website
De installatierichtlijnen voor deze producten vindt u 

op www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl.  
Deze hulpmiddelen voor professionals en doe-

het-zelvers garanderen een vlotte plaatsing en een 

probleemloos gebruik, jarenlang.
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by deceuninck

surf naar www.deceuninck.be voor meer info

KLEURENOVERZICHT DAK EN  GEVEL ASSORTIMENT

REF. 0008 - RAL ± 8022 
donkerbruin **

 GEKLEURD IN DE MASSA

In de massa gekleurde profielen verkrijgen hun kleur door vooraf pigmenten aan de basisgrondstof toe te voegen. 

 TWINSON

Dankzij de 4 verschillende natuurkleuren vormen de planken de perfecte aanvulling voor elk type architectuur.

3

2

DECOROC COATING

De satijnachtige, matte look van de Decoroc® coating bestaat uit een ruim aantal kleuren. Deze coating geeft een aparte en warme uitstraling aan uw (ver)bouwproject.

* RAL Design-codificatie benaderend

REF. 6901 - RAL ± 7031 
blauwgrijs

REF. 6067 - RAL ± 7022 
ombergrijs

REF. 6904 - RAL ± 7033  
cementgrijs

REF. 6003 - RAL ± 9016  
verkeerswit

REF. 6908 - RAL ± 9006 
alumium wit

REF. 6911 - RAL ± 9007 
grijs alumium

REF. 6018 - RAL ± 1013 
parelwit

REF. 6902 - RAL ± 5008 
grijsblauw

REF. 6910 - RAL ± 7023  
betongrijs

REF. 6070 - RAL ± 7042  
verkeersgrijs A

REF. 6076 - RAL ± 3005  
wijnrood

REF. 6072 - RAL ± 7016  
antracietgrijs

REF. 6006 - RAL 6009 
dennengroen

REF. 6909  - RAL D 085 60 10* 
balmoral

REF. 6079 - RAL ± 5011 
staalblauw

REF. 6068 - RAL ± 7039 
kwartsgrijs

REF. 6096 - RAL ± 9001 
crème wit

REF. 6008 - RAL ± 8022 
zwartbruin

REF. 6078 - RAL ± 1015 
licht ivoor

* Niet beschikbaar in het assortiment dak

** Niet beschikbaar in het assortiment gevel

De kleurstalen zijn reproducties en kunnen afwijken van het origineel. In het grote vak ziet u de natuurlijke kleur die de Twinson planken na verloop van tijd krijgen. Twinson® bevat houtvezels die onderhevig zijn 
aan kleurvariaties. Wanneer het product blootstaat aan zon en regen, verouderen die vezels op natuurlijke wijze, waardoor de kleur kan veranderen. Na enkele maanden krijgen de planken hun definitieve tint. 
Voor een natuurlijk uitzicht is het altijd aan te raden de planken te mengen, alvorens ze te plaatsen. 

originele tint originele tint originele tint originele tintfinale tint finale tint finale tint finale tint

REF. 510 
leigrijs

De kleurstalen zijn reproducties en kunnen afwijken van het origineel.

REF. 0003 - RAL ± 9016 
verkeerswit

REF. 0087 - RAL ± 1019 
taupe *

REF. 0007 - RAL ± 7047 
lichtgrijs

REF. 0088 - RAL ± 1015 
zand *

REF. 0015 - RAL ± 1013 
licht ivoor *

REF. 0089 - RAL ± 180-6 
pastelblauw *

REF. 0096 - RAL ± 9001 
crème wit

REF. 0090 - RAL ± 7001 
donkergrijs *

REF. 505 
turfbruin

REF. 502 
zoethoutzwart

REF. 504 
schorsbruin

1
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REF. 1020 
natuurlijke eik

REF. 1100 - RAL ± 9016 
kristalwit *

REF. 1008 - RAL ± 8022 
chocoladebruin

REF. 1068 - RAL ± 7039 
kwartsgrijs

REF. 1079 - RAL ± 5011 
staalblauw

REF. 1145 
Ierse eik

REF. 1019 - RAL ± 9010 
zuiver wit *

REF. 1083 - RAL ± 6021 
mediterraans groen

REF. 1667 - RAL ± 7012 
basaltgrijs

REF. 1076 - RAL ± 3005 
wijnrood

REF. 1146 
rustieke kers

REF. 1096 - RAL ± 9001 
crème wit

REF. 1006 - RAL ± 6009 
dennengroen

REF. 1072 - RAL ± 7016 
antracietsgrijs

REF. 1109 
wilde kers

REF. 1004 - RAL ± 7001 
grijs

REF. 1071 - RAL ± 5007 
briljantblauw

REF. 1665 - RAL ± 7038 
agaatgrijs

REF. 1110 
gouden eik

REF. 1154 
notenboom

REF. 1025 
donkere eik

REF. 1111 
palissander

REF. 1144 
macoré

REF. 1143 
grijze ceder

REF. 1116 
pyriet *

REF. 1646 - RAL ± 1015 
licht ivoor glad *

REF. 1138 
brons *

REF. 1921 - RAL ± 9011 
grafietzwart glad *

REF. 1139 
zilver *

REF. 1603 - RAL ± 7016 
antracietgrijs glad

NATUURLIJKE HOUTSTRUCTUREN

GEKLEURDE HOUTSTRUCTUREN

METALLIC LOOKS

GLADDE FOLIES **

4 FOILED (BEKLEEFD)

Bij deze veredelingstechniek worden de profielen bekleefd met een vuilafstotende UV-bestendige folie. Deze folie ziet er meestal uit als hout, terwijl hij alle voordelen van PVC 
biedt (duurzaam, onderhoudsvriendelijk, … ) Ook egale, gladde folies en metallic looks zijn verkrijgbaar.

* De spuitstukken zijn niet beschikbaar in deze folie-afwerking

* Niet beschikbaar in het assortiment dak

** Niet beschikbaar in het assortiment gevel

De kleurstalen zijn reproducties en kunnen afwijken van het origineel.
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PREMIES 2016 BIJ RENOVATIE
Premies 2016 in het Vlaamse Gewest bij renovatie
MUURISOLATIE (BESTAANDE GEVELS) :

U komt alleen in  aanmerking voor deze premie als u de werken door een aannemer laat uitvoeren.

Na-isolatie van een bestaande buitenmuur via de buitenzijde:

• Rd-waarde minstens 2 m² K/W  . . . . . . . . . . .  € 15/m²

U kan een energielening aanvragen om uw woning energiezuiniger te maken, ook voor 

muurisolatie. U kunt max. 10.000 € lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een 

periode van 5 jaar. De intrest bedraagt 2% (0% voor kwetsbare groepen).

Voor meer informatie : www.energiesparen.be/energielening

MUURISOLATIE EN RAMEN: COMBIPREMIE

Als u gelijktijdig investeert in muurisolatie en in nieuwe ramen met hoogrendementsglas via een 

aannemer, ontvangt u een extra hoge premie voor hoogrendementsbeglazing, bovenop de  

€ 15/m2 voor de muurisolatie.

Bij vervanging enkel glas (inclusief raamwerk) 

• Ug-waarde max. 1,1 W/m²K . . . . . . . . . . . . . . . . .  € 48/m² . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. € 1680 of max. 35 m2 

• Uw-waarde max. 1,7 W/m²K

Bij vervanging enkel of dubbel glas (inclusief raamwerk) 

• Ug-waarde max. 0,8 W/m²K . . . . . . . . . . . . . . . . .  € 60/m² . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. € 2100 of max. 35 m2 

• Uw-waarde max. 1,7 W/m²K

Voor beschermde afnemers worden het premiebedrag en de maxima met 50% verhoogd.  
Beschermde klanten zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

Premies 2016 voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
MUURISOLATIE (BESTAANDE GEVELS) : 

U komt alleen in aanmerking voor deze premie als u de werken door een aannemer laat uitvoeren. 

Na-isolatie van een bestaande buitenmuur via de buitenzijde:

• Rd –waarde minstens 3,5 m² K/W  . . . . . . .  € 40 tot € 50/m²  

(afh. van inkomen - max. 50% van de factuur)

NIEUWBOUWPREMIES
Voor nieuwbouwwoningen en bij het indienen van een 

bouwvergunning moet u voldoen aan de huidige eisen voor EPB 

(Energieprestatieregelgeving).  Hier zijn de maximale U-waarden van belang.

Bij nieuwbouw kunt u via uw netbeheerder ook een globale premie 

ontvangen voor het behalen van een laag E-peil of K-peil, of een zo laag 

mogelijke verwarmings-/koelbehoefte. Ook hier zijn de eisen en premies 

telkens verschillend per gewest.

Raadpleeg deze websites voor alle actuele informatie: 

www.energiesparen.be (Vlaanderen)

energie.wallonie.be (Wallonië)

www.leefmilieubrussel.be (Brussel)

www.premiezoeker.be (premies per gemeente)

Rd : is de isolatieweerstand enkel en alleen van de isolatie, zonder rekening te 

houden met de isolatiewaarde van de muur of gevelbekleding.
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Geniet van  
bijkomende premies

Isoleren is besparen. U verbruikt minder en geniet tevens  van fiscale voordelen en 

aantrekkelijke premies.  Deze voordelen kunnen u toegekend worden door het

gewest waarin u woont, maar ook door uw stad, gemeente, provincie of netbeheerder.  

Voor meer informatie en om het juiste bedrag te kennen waar u recht op heeft, surft u best 

naar www.energiesparen.be, www.leefmilieubrussel.be of www.premiezoeker.be

“Combipremie  
voor wie tegelijk  
muren isoleert  

en ramen vervangt.”

VRAAG RAAD AAN  
ONZE VERDELERS
Onze erkende verdelers en preferred installers staan u graag bij met 

waardevol advies en extra informatie. Zit u met vragen omtrent de 

beste uitvoering of de juiste materialenkeuze, loop gerust eens bij 

hen binnen. Zij helpen u verder met de glimlach. Consulteer onze 

website voor een adres in uw buurt.

UW DECEUNINCK PARTNER :


