
OVER 5 VRAGEN WEET JE MEER…

HOE KIES IK DE JUISTE
HOUTEN GEVELBEKLEDING?



Is dat in een nieuwbouwwijk met veel 

soortgelijke woningen? Ligt het in een 

bosrijke omgeving met veel groen? 

Of is het omringd door strakke, moderne 

gebouwen? Schrijf op wat je om je heen 

ziet en leg dat naast de houten gevel opties. 

Laat de kleur, structuur en afwerking 

naadloos aansluiten op de omgeving.
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Project: Avebe Innovatiecentrum in Groningen

WAAR STAAT 
JOUW 

PROJECT?
Kies kleur, structuur en afwerking         

Houten gevelsoorten
 Verduurzaamd Noord Europees    

 Naaldhout 

 Thermisch gemodificeerd 
 Noord Europees Naaldhout

 Siberisch Lariks

 Thermisch gemodificeerd loofhout
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https://www.interfaca.nl/projecten/vrijstaande-woningen
https://www.interfaca.nl/projecten/tinybeachhouse
https://www.interfaca.nl/projecten/innovatiecentrum
https://www.interfaca.nl/projecten/innovatiecentrum
https://www.interfaca.nl/projecten/innovatiecentrum
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Architect: SKETS architectuurstudio

De combinatie van strakke lijnen met een warme 

houtsoort geeft het gebouw een moderne en natuurlijke 

uitstraling. Volledig passend bij de identiteit van Avebe: 

Innovation by nature. 

Project
Avebe Innovatiecentrum

Plaats
Groningen

Product
NaturalCladding - board r3

Afmeting
18 x 68 mm / 18 x 94 mm / 18 x 144 mm

Kleur
Semi transparant naturel verfsysteem

Duurzaamheidsklasse
I / II
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WAT PAST
BIJ HET
ONTWERP? 
Bepaal het gevoel van het totaalplaatje

Houten gevelopties

 Onbehandeld of in kleur

 Semi transparant of dekkend

 Geborsteld of gladgeschaafde 
 zichtzijde

 In open of gesloten gevel
Project: Het Werkruim in Drachten

Bekijk de architectuur van de gebouwen. 

Kies voor de look en feel die een meer-

waarde oplevert voor de totale uitstraling. 

Met een lichte gevelkleur lijken gebouwen 

groter. Een donkere tint geeft contrast aan 

het groen in de tuin en in de omgeving. 

Bepaal ook het gevoel van het volledige 

plaatje: is dat robuust met houtnoesten of 

juist strak en gladgeschaafd?
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https://www.interfaca.nl/projecten/kantoorpand-drachten
https://www.interfaca.nl/projecten/waterwoningen
https://www.interfaca.nl/projecten/erkerhuis
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Met een mix van verschillende materialen en zwarte houten 

gevelbekleding kreeg het kantorenpand in Drachten een 

make-over. ‘Stoer en industrieel’ is het nieuwe visitekaartje 

van Het Werkruim.

Project
Kantoorpand

Plaats
Drachten

Product
DumoWood - channelsiding

Afmeting
21 x 142 mm

Kleur/oppervlak
RAL9005/geborsteld

Garantie
100% productgarantie, 15 jaar lang
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WELKE SFEER
MOET JOUW

PROJECT
UITSTRALEN?

Omschrijf de boodschap in één woord 

Houten geveleigenschappen:

 Verduurzaamd Noord Europees 
 Naaldhout: sterk en in elke kleur
 verkrijgbaar

 Thermisch gemodificeerd Noord
 Europees Naaldhout: 
 extreem duurzaam en ik elke kleur 
 verkrijgbaar

 Siberisch Lariks: hard en zwaar, 
 onbehandeld of in semi transparante 
 kleur  

 Thermisch gemodificeerd loofhout: 
 licht van gewicht, zonder noesten 
 of gebreken en in veel  verschillende 
 modellen verkrijgbaar

Wat moeten voorbijgangers denken als 

 ze langs jouw project lopen? Omschrijf 

die gedachte in één woord. Is het bijvoor-

beeld knus, stoer, rustiek, warm, elegant, 

minimalistisch, stijlvol, modern of warm? 

Kies vervolgens de gevelbekleding met 

eigenschappen die het beste passen bij 

het woord dat je hebt gekozen. 

Project: Manege Middelsee in Leeuwarden
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https://www.interfaca.nl/projecten/levensbestendige-woning
https://www.interfaca.nl/projecten/energieneutraal-sportcomplex
https://www.interfaca.nl/projecten/schuurwoningen
https://www.interfaca.nl/projecten/manege-middelsee
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Architect: SKETS architectuurstudio

Het gebruik van twee kleurvarianten van één houtsoort 

vormt een verrassend contrast. Door het lijnenspel in het 

ontwerp straalt de manege een krachtig geheel uit.

Project
Manege Middelsee

Plaats
Leeuwarden

Product
LarxWood - channelsiding

Afmeting
21 x 144 mm

Kleur
Grey Goose en Light Oak (semi transparant)

Materiaal
Syberisch larix: sterk en karakteristiek 

https://www.interfaca.nl/projecten/manege-middelsee


Over het algemeen geldt: hoe harder de houtsoort, 

hoe lager het onderhoud en hoe mooier de vergrijzing 

van de gevel. Als je geen gedoe wilt hebben van 

het onderhoud, is verduurzaamd of thermisch 

gemodificeerd Noord Europees Naaldhout een 

perfecte match. In de eerste 15 jaar hoef je namelijk 

geen grootschalig onderhoud te plegen. Let ook op 

de garantietermijn. Op sommige producten zit maar 

liefst 15 jaar garantie.
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HOE BELANGRIJK IS DE 
ONDERHOUDS TERMIJN?
Niet veel gedoe met Noord Europees Naaldhout! 

Wat betekent een
duurzaamheidsklasse?

Een duurzaamheidsklasse laat zien 
hoe lang een houtsoort mee kan 
gaan. Er zijn vijf gradaties: hout met 
duurzaamheidsklasse 1 is het meest 
duurzaam, hout met duurzaamheids-
klasse 5 het minst.

Om het niveau te bepalen, wordt het 
kernhout blootgesteld aan bacteriën
en schimmels. Deze onderzoek-
resultaten vormen de basis voor de 
vastgestelde levensduur van het hout.

Project: Zweeds woonhuis in Leeuwarden

GARANTIE
JAAR
15
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzaamheidsklasse
https://www.interfaca.nl/projecten/zweeds-woonhuis
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Deze energiezuinige en duurzame Zweedse woning laat 

een warme en knusse ambiance zien. Het ruwe oppervlak 

is bekleed met een intens blauwe kleur die een huiselijk 

gevoel met zich meebrengt.

Project
Zweeds woonhuis

Plaats
Leeuwarden

Product
Väriwood - channelsiding

Afmeting
21 x 168 mm (154 mm werkend)

Kleur
Sikkens S 6020-B (zichtzijde fijnbezaagd)

Garantie
100% productgarantie, 15 jaar lang

https://www.interfaca.nl/projecten/zweeds-woonhuis
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HEB JE AL
EEN GOED
ADRES?
InterFaca helpt jou graag verder 

Keus gemaakt? Dan is het zaak om 

bij een betrouwbaar bedrijf jouw 

aankoop te doen. InterFaca verkoopt 

alle houtsoorten die in dit E-book 

zijn genoemd. Op verduurzaamd 

of thermisch gemodificeerd Noord 

Europees Naaldhout en loofhout 

zit zelfs 15 jaar garantie. Meer weten 

of advies nodig? Het enthousiaste 

InterFaca team helpt je graag verder! 

Merken van InterFaca

VÄRIWOOD
Verduurzaamd Noord Europees 
Naaldhout, 15 jaar garantie. 

DUMOWOOD
Thermisch gemodificeerd
Noord Europees Naaldhout,
15 jaar garantie.

LARXWOOD
Siberisch Lariks, robuust en 
karakteristiek.

NATURALCLADDING
Loofhout, nagenoeg geen noesten 
en gebreken.
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https://www.interfaca.nl
https://www.interfaca.nl
https://www.interfaca.nl
https://www.interfaca.nl
https://www.interfaca.nl/over-ons/team
https://www.interfaca.nl
https://www.interfaca.nl/houten-gevelbekleding/variwood
https://www.interfaca.nl/houten-gevelbekleding/dumowood
https://www.interfaca.nl/houten-gevelbekleding/larxwood
https://www.interfaca.nl/houten-gevelbekleding/natural-cladding


Laat hout leven.  

INTERFACA

Van Reeuwijkstraat 48
7731 EH Ommen

T 085 - 02 39 544
info@interfaca.nl
www.interfaca.nl

https://www.interfaca.nl
mailto:info%40interfaca.nl%20?subject=
http://www.interfaca.nl

