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Je gevels en je dak bepalen niet alleen het 
buitenaanzicht van je huis, maar beschermen 

alles wat erachter en onder zit. De kwaliteit van 
de buitenschil is goeddeels bepalend voor je 

wooncomfort, energiegebruik en woningwaarde. 
Goede isolatie en luchtdichtheid staan voorop en 

natuurlijk zijn er ook esthetische afwegingen. 
Naast de traditionele materialen dienen zich 

steeds meer andere oplossingen met verrassende 
kwaliteiten aan.
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Of je nu een nieuw huis bouwt of je woning 
ingrijpend gaat renoveren, de gevel en het dak 
vormen het leeuwendeel van de gebouwschil die 
alles in je huis beschermt tegen de elementen. 
Kwaliteit en betrouwbaarheid staan dus voorop. De 
gekozen materialen zijn bepalend voor het 
buitenaanzicht, maar er is meer om aan te denken. 
Terwijl architecten, opdrachtgevers en aannemers 
vaak hechten aan vertrouwde oplossingen, is er op 
dit gebied steeds meer innovatie en ruimte voor een 
benadering vanuit duurzaamheid. 
Wie bouwt denkt immers per 
definitie aan de toekomst. Wat 
groter en groener denken is 
alleen al van belang omdat 
bouwen een grote milieu-impact 
heeft. Als we wat verder kijken, 
blijkt vaak veel meer mogelijk dan 
gedacht.  
 
De wet- en regelgeving stelt 
natuurlijk eisen aan de constructie 
en materialen in je gevels en dak, maar waarom zou 
je dat minimum als leidraad nemen? Je kunt ook je 
fantasie en je ontwerper de ruimte geven om het 
maximale te realiseren, in wooncomfort, in energie-
efficiëntie en in een woning met een unieke eigen 
uitstraling. Bij grote nieuwbouwprojecten zijn veel 
materiaalkeuzes vaak al gemaakt; in andere gevallen 
krijg je de kans om creatief te zijn en zelf belangrijke 
beslissingen te nemen. Bouwen is kiezen, en vanaf 
het begin maakt het veel uit waar je voor kiest. Wil je 
bijvoorbeeld een traditioneel stenen huis of voel je 
meer voor een houten huis? Omdat rivierklei van 
Nederland een typisch stenenland heeft gemaakt, 
zijn de duidelijke voordelen van houtskeletbouw hier 
nauwelijks bekend. De milieubelasting is lager en het 
wooncomfort hoger, omdat hout een hernieuwbare 
grondstof is en van nature bijdraagt een goed 
binnenklimaat. 

ISOLATIE EN ENERGIE 
De energieprestaties en het wooncomfort van je huis 
worden voor een groot deel bepaald door de 
buitenschil. De isolatie in de gevel en het dak 
beschermt tegen de weersinvloeden. Daarom kun je 
bij renovatie van een bestaande woning zulke grote 
stappen zetten met een grondige aanpak van 
koudebruggen. Dat zijn isolatielekken in de 
buitenschil bij de overgangen van bouwdelen, zoals 
tussen gevel en dak, maar ook tussen gevels en 
ramen, deuren en vloeren. Die koudebruggen zorgen 
voor warmte- en energieverlies, en vaak ook voor 
sterk verminderd wooncomfort door tocht- en 
vochtproblemen, zoals condensatie en 
schimmelvorming. Met een goed geïsoleerde 
buitengevel blijft je huis altijd behaaglijk en wordt 
buitengeluid ook nog beter geweerd. 
 
VERRASSEND VEZELCEMENT 
Een andere kijk op materialen kan verrassende 
resultaten opleveren. Vezelcement is nog niet zo 

bekend, maar heeft een aantal unieke 
eigenschappen waardoor het materiaal steeds vaker 
als gevelbekleding wordt toegepast. Het wordt 
gemaakt door hout- en textielvezels te mengen met 
cement, kalk en zand. De stijve platen en panelen 
zijn brandveilig en geluidsisolerend. Vezelcement is 
zo dun als glas, zo hard als steen, zo sterk als beton 
en zo veelzijdig als hout. Het materiaal is bestand 
tegen het ruigste weer, heeft niet meer onderhoud 
nodig dan af en toe een sopje, en is ongevoelig voor 
rot en schimmel. Het onverwoestbare karakter maakt 
van vezelcement een volhouder. Ook vanwege de 
herbruikbaarheid is vezelcement daarom een 
duurzaam materiaal. 
 
FRISSE IDEEËN EN ONTWERPEN 
De noodzaak van duurzaamheid leidt tot een andere 
benadering van bouwen en brengt ons tot nieuwe 

inzichten en ideeën. Vaak zijn we geneigd om 
uiteindelijk toch weer te kiezen voor de bekende 
oplossingen, maar veel innovaties leveren echte 
voordelen op als het gaat om je gevels en dak. Die 
wegen door waar het telt, zoals bij je energiegebruik, 
comfort en woningwaarde. Inncempro levert met 
Swisspearl vezelcementplaten in een breed palet aan 
kleuren en structuren. De panelen worden geplaatst 
met een speciaal systeem voor gevelbekleding, en 
met permanente ventilatie aan de achterzijde voor 
een duurzame bescherming van de hele constructie. 
De hoge kwaliteit straalt ervan af, bijvoorbeeld bij de 
Vintago-panelen. Die hebben met hun geschuurde 
oppervlak een ruwere structuur en zorgen daarmee 
voor een authentieke, levendige en unieke uitstraling 
van je gevel. 
 
ESTHETISCHE GEVELPANELEN 
De Equitone gevelbekleding van Etex heeft een 
natuurlijke uitstraling, en is daardoor fraai te 
combineren met geveldelen van baksteen, hout of 

pleisterwerk. Met een Equitone 
voorzetgevel kun je je woning van 
buitenaf isoleren en een geheel 
nieuw aanzien geven. De 
gevelpanelen zijn gemaakt van 
vezelcement dat onder stoomdruk 
verhard is. Ze bestaan uit lucht, 
water, cement, cellulose en vezels, 
en garanderen zo een 
vorstbestendig, waterdicht en 
rotbestendig oppervlak. Ze zijn 
geschikt voor geventileerde gevels 

op alle gebouwen en kunnen eenvoudig worden 
gemonteerd op houten of metalen 
onderconstructies. 
  
Etex werkt bij alle Equitone materiaalinnovaties 
samen met een internationaal team van architecten. 
Het unieke oppervlak van het nieuwe 
vezelcementpaneel Equitone Lunara, bedekt met 
kleine onregelmatigheden, doet denken aan het 
kraterlandschap van de maan. Dankzij het speciale 
productieproces hebben de panelen een willekeurig 
ogende, niet repetitieve oppervlaktestructuur. 
Daardoor is elk paneel en dus elke gevel uniek. De in 
de massa gekleurde gevelpanelen leveren een 
consistent en esthetisch geheel op. Ze zijn 
verkrijgbaar in grijs en beige, met als grootste 
formaat 1.22 x 3.05 meter met een  
dikte van 10 mm.  

Er is steeds meer innovatie en  
ruimte voor een benadering  

vanuit duurzaamheid

EQUITONE
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CEDRAL

CREATIEVE MOGELIJKHEDEN 
Ook van vezelcement is Cedral van Eternit. De Cedral-panelen bieden veel 
creatieve mogelijkheden dankzij de verschillende motieven. In de klassieke 
benadering worden de gevelstroken horizontaal geplaatst, maar verticale 
plaatsing levert een zeer strakke en hedendaagse uitstraling op en is erg 
populair bij architecten. Creëer een onderhoudsvrije gevelbekleding van 
‘planken’ met een realistische houtnerfstructuur. Cedral kan overlappend of 
met het tand-en-groefsysteem worden toegepast. Bij verticale plaatsing 
kunnen de stroken ook afwisselend op en onder elkaar worden bevestigd 
voor een bijzonder effect. Je kunt kiezen tussen een cederhoutstructuur 
(Wood) of een egaal aanzicht (Smooth), en uit 22 standaardkleuren van 
aarde- en grijstinten tot Engels groen en Zweeds rood. 
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PLASTICA

EXTRA DUURZAAM HOUT 
Houten gevelbekleding is door de natuurlijke 
uitstraling zeer geliefd. Traditioneel horen daar veel 
onderhoudsuren bij, maar dankzij technische 
innovaties kun je genieten van de natuurlijke 
uitstraling van hout zonder je zorgen te maken over 
onderhoud. Bij thermische modificatie wordt hout 
meermaals verhit en afgekoeld. Het proces verloopt 
volledig zonder chemicaliën en geeft hout extra 
duurzame eigenschappen en een mooie donkere 
kleur. ModiWood is een product met ongekende 
mogelijkheden en toepassingen als gevelbekleding, 
maar ook in erfafscheidingen, terrassen en vlonders. 
  
ModiWood wordt gemaakt van PEFC gecertificeerd 
hout en is verkrijgbaar in een geborstelde en 
gladgeschaafde uitvoering. ModiWood Clear is 
gemaakt van radiata pine, een houtsoort met een 
fluweelzachte uitstraling zonder noesten. 
ModiWood Colour is geborsteld en heeft een 
speciale coating voor een extra lange levensduur. 
ModiWood XL is extra breed en verkrijgbaar als 
Zweeds en Fins rabat. Beide varianten zijn 
verkrijgbaar in standaardkleuren en op bestelling 
(vanaf 53m2) in elke gewenste RAL- of NCS-kleur. 
Met ModiWood Plank kun je prima houten meubels 
voor je terras maken.  
 
KLEUR- EN KRASVASTE KUNSTSTOF 
Massief NT van Plastica is een kunststof gevelplaat 
die een woning lang meegaat. De kleuren zijn 
blijvend mooi en de plaat is krasvast. Dit komt 
omdat Massief NT een acrylaat toplaag heeft. Deze 
laag is ijzersterk, vuilafstotend en beschermd 
optimaal tegen UV-straling. Overigens is Massief NT 
niet alleen mooi voor je woning, het gebruik ervan 
is ook mooi voor het milieu. De kunststof gevelplaat 
heeft het PEFC keurmerk. De plaat bestaat voor  
65 procent van het gewicht uit natuurlijke 
vezelstroken gemaakt van hout dat afkomstig is uit 
duurzaam beheerde bossen. 
  
SNELLE MONTAGE 
Massief NT is leverbaar met bijbehorende 
bevestigingsmiddelen. Kies voor een zichtbare 
bevestiging met schroeven in kleur of ga voor een 
strakke afwerking met speciale lijm. Ook bestaat de 
mogelijkheid de plaat te potdekselen. Hiermee 
creëer je in een handomdraai een authentieke look. 
Met een ruime keuze in kleuren en dessins zit er 
altijd een decor bij dat past bij de gewenste 
uitstraling. Of het nu gaat om gevels, balkons, dak- 
of gootranden, borstweringen of dakkapellen; 
Massief NT past bij ieder huis. 
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FLORENCE

KERALIT

KUNSTSTOF BEWERKBAAR ALS HOUT 
Unipanel is een bouwpaneel met de eigenschappen 
van hout en de voordelen van kunststof. De panelen 
zijn zowel binnen als buiten toe te passen en te 
bewerken met gewone houtgereedschappen. 
Unipanel biedt een compleet concept met speciale 
schroeven, een bitje en afwerkdopjes. Met deze 
uitstekende vervanger van multiplex creëer je buiten 
bijvoorbeeld dakranden en -lijsten, gootblokken en 
windveren. Binnen is het zeer geschikt als 
plafondplaat en voor het maken van koofjes of het 
wegwerken van leidingen. Het materiaal heeft een 
consistente dichtheid en een glad oppervlak. Vuil 
kan zich nauwelijks hechten en de panelen zijn goed 
afwasbaar. Je krijgt levenslange garantie tegen 
delamineren en rotten. Het materiaal is kleurvast, 
UV-licht bestendig en recyclebaar. 
 
PLAFONDSYSTEMEN 
Met de onderhoudsarme kunststof profielen en 
panelen van Heering blijft je huis er goed uitzien en 
ben je verlost van periodiek onderhoud. Naast Keralit 
en Unipanel levert Heering ook Florence 
plafondsystemen. De stijlvolle brede panelen met  
V-groef zijn bij uitstek geschikt voor de keuken en 
badkamer, voor verlaagde plafonds en de inbouw 
van verlichting en audio. Buitenshuis biedt Florence 
speciale oplossingen voor de afwerking van carports, 
veranda’s en lichtkoepels, en voor aansluitingen op 
dakranden. De speciale veer-groef verbinding vangt 
eventuele werking van de panelen op en de dikte 
van de folie zorgt voor een strak uiterlijk. Florence 
geeft je de keuze uit meerdere oppervlaktestructuren 
en kleurtinten, en tien jaar garantie. Het materiaal is 
vochtbestendig en volledig recyclebaar.

UNIPANEL

BLIJVEND MOOI EN ONDERHOUDSARM 
Kunststof gevelbekleding biedt duidelijke voordelen. Met houten 
gevelpanelen en dakranden is regelmatig onderhoud nodig, maar schuren 
en schilderen kosten veel moeite, tijd en geld. De zo goed als 
onderhoudsvrije gevelpanelen en dakrandsystemen van Keralit zijn gemaakt 
van een deels gerecyclede en weerbestendige kunststof die je nooit hoeft te 
schilderen. De grondstof voor Keralit is Fyberil, een unieke mix van 
kunststoffen die krimp en uitzetting minimaliseert. De panelen hebben een 
speciale UV-lichtbestendige toplaag en af en toe een sopje is genoeg voor 
een verzorgde uitstraling.  

 
De Keralit panelen zijn geschikt voor nieuwbouw en renovaties. De montage 
gaat snel dankzij hulpprofielen, en de eindkappen en buitenhoeken verlenen 
je gevel een massieve uitstraling. Het ophangsysteem voor de dakranden 
maakt tot drie keer snellere montage mogelijk. Keralit staat bekend om de 
kwaliteit en kleurechtheid. Vocht, schimmels en bacteriën krijgen geen kans. 
De gevelpanelen van zijn verkrijgbaar in drie modellen en 37 kleuren, de 
dakrand is verkrijgbaar in vier breedtematen en 16 kleuren. Je kunt kiezen 
uit drie afwerkingen: Classic heeft een houtnerf, Pure is mat en effen, 
Modern eiken heeft een gevlamde tekening.



DE NIEUWE PLATTE DAKBEDEKKING 
De vele platte daken in Nederland krijgen net zo goed 
de volle laag van ons klimaat als andere daken. Vaak 
hebben ze nog meer te verduren omdat ze regelmatig 
worden belopen, voor schilderwerkzaamheden of 
omdat de hemelwaterafvoer hapert. Steeds meer 
platte daken worden waterdicht gemaakt met EPDM. 
Het duurzame karakter van EPDM (Ethyleen-
Propyleen-Dieen-Monomeer) betekent onder meer 
dat de traditionele brander en teerpot niet meer 
nodig zijn om water uit je dakconstructie te weren. 
Het rubberachtige materiaal heeft een blijvende 
elasticiteit tot wel 400 procent onder alle 
weersomstandigheden.  
 
BRANDVEILIGHEID 
Een vuurkorf, barbecue of kampvuurtje in je tuin 
zorgt voor gezelligheid, maar veroorzaakt vaak 
rondvliegende vonken die vooral op platte daken het 
brandrisico verhogen. Alleen EPDM met de code FR of 
LSFR voldoet aan de brandveiligheidseisen. Firestone 
RubberCover EPDM van Mawipex wordt gebruikt op 
woningen, veranda's, dakkapellen, garages, carports, 
tuinhuizen en overdekte balkons. De folie is 
verkrijgbaar in grote maten waarmee je platte dak 
naadloos en vliegvuurbestendig kan worden bedekt. 
Hiermee voldoe je aan alle officiële normen en ben je 
verzekerd van een zeer lange levensduur en mimimaal 
onderhoud. ACO

NELSKAMP
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JE EIGEN GROENDAK MET EPDM 
Mawipex levert met Firestone alles voor een volledige 
dakopbouw met EPDM. Alle materialen zijn uitvoerig 
getest en perfect op elkaar afgestemd. EPDM is door 
zijn blijvende elasticiteit en waterdichtheid zeer 
geschikt voor de opvang van regenwater en voor de 
aanleg van een groendak. Een dak met beplanting is 
goed in het temperen van de effecten van extreem 
weer. Het populaire sedumdak is isolerend en 
onderhoudsvriendelijk. Firestone RubberGard EPDM 
voldoet aan alle eisen voor grote groene daken, 
grijswatercircuits, technische installaties en 
zonnepanelen. Het materiaal wordt niet wordt 
verlijmd en blijft daarom herbruikbaar. 
 
WATERMANAGEMENT IN JE TUIN 
De tuin is steeds meer een verlengstuk van ons huis, 
een extra kamer om te wonen en te werken. Met een 
veranda of terrasoverkapping kun je het hele jaar 
buiten zijn. Vaak wordt de voorkeur gegeven aan 
grote tegels, maar met de toenemende aandacht voor 
duurzaamheid en biodiversiteit groeit ook het inzicht 
dat onze tuin een verkoelende groene ruimte kan zijn. 
Met de afwateringsgoten van Aco richt je je tuin 
klimaatrobuust in en draag je bij aan het voorkomen 
van wateroverlast door intense buien, zelfs in een 
grotendeels betegelde tuin. Aco biedt complete 
oplossingen voor het opvangen, vasthouden en 
afvoeren van regenwater, zodat je in droge periodes 
minder hoeft te sproeien met drinkwater.  
 
ZONNE-ENERGIE UIT JE DAKPANNEN 
Dakpannen verdwijnen steeds vaker achter 
zonnepanelen. Nu het dak de plaats voor 
energieproductie wordt, is het tijd om de pannen en 
panelen te integreren. Gebouw-geïntegreerde zonne-
energie heeft vaak de voorkeur, maar zonnepanelen 
doorbreken de lijnen op een pannendak. Nelskamp 
PV-modules hebben de uitstraling van dakpannen en 
liggen op dezelfde afstand van het dakbeschot. 
Goede luchtcirculatie is van belang voor de 
brandwerendheid, die in het gedrang kan komen 
door stof en spinrag dat zich verzamelt onder 
dakpannen. 
 
De G-10 S PV-module (zes pannen breed) en de 
Planum PV-module (vijf pannen breed) wekken beide 
95 Wp aan elektriciteit op. Je kunt ze doorkoppelen 
en horizontaal verlengen. Onderdakfolie is niet nodig, 
het systeem is waterdicht en stormvast. Een PV-Sol 
berekening geeft aan waar de modules op je dak de 
maximale opbrengst genereren. Nelskamp levert de 
producten, staat garant voor de kwaliteit, en adviseert 
om een installateur de aansluitingen te laten 
verzorgen. Voor het geprofileerde panmodel MS-5 
levert Nelskamp ook een PVT-module om elektriciteit 
op te wekken én je tapwater te verwarmen. 
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Voor je ligt het nieuwe Woonmagazine van Raab Karcher. In deze 
jaarlijkse uitgave verkennen we de wereld van bouwen, verbouwen 
en renoveren aan de hand van thema’s. Of je nu nadenkt over een 
nieuwe keuken of badkamer, een opknapbeurt voor de  
kinderkamers of het bouwen van een heel nieuw huis: in dit  
magazine vind je naast de belangrijkste aandachtspunten ook de 
materialen en producten die Raab Karcher van harte kan  
aanbevelen en die je daarom in onze showrooms en bouwshops 
vindt.  
 
Duurzaamheid en wooncomfort zijn centraal komen te staan voor 
consumenten, bouw- en installatieprofessionals en architecten. 
Dankzij het Greenworks-label zijn die waarden gemakkelijk te  
verenigen met de esthetische kant van bouwen en verbouwen. Je 
droomhuis realiseren is tenslotte een creatief proces waarin je van 
woonruimte een thuis maakt dat echt bij jou past. Ook deze  
dertiende editie van het Woonmagazine is een rijke bron van  
informatie, inspiratie en woonideeën. Veel kijk- en leesplezier! 
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