WONINGBOUWPRODUCTEN
Sidings® Cedral & Operal
Voor karaktervolle gevels
en duurzame dakranden

Sidings ® Cedral
heeft uitmuntende eigenschappen

De vele pluspunten van Sidings® Cedral
L

Eenvoudig te plaatsen

De plaatsing van Sidings® Cedral is de eenvoud zelve.
De gevelstroken worden gespijkerd of geschroefd.
L

Onderhoudsvriendelijk
Sidings® Cedral behoeven geen onderhoud na plaatsing.

L

Water- en vorstbestendig
Sidings® Cedral zijn 100% bestand tegen direct contact met water.

L

Onrotbaar
Sidings® Cedral zijn ongevoelig voor schimmels en bacteriën.
De plaat wordt niet aangetast door insecten of ongedierte.

L

Vormvast
Het materiaal is vormvast, wordt niet zacht en brokkelt niet af.

L

Brandveilig
Sidings® Cedral zijn niet vlamverspreidend en niet ontvlambaar.

L

Milieuvriendelijk

Sidings® Cedral hebben geen schadelijke gevolgen voor het milieu en
voldoen aan het bouwstoffenbesluit.

SIDINGS

®

CEDRAL

Door zijn natuurlijke aanblik
weet Sidings Cedral de toeschouwer te bekoren
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®

Decoratief én duurzaam

Uitgebreid kleurenpalet

Sidings Cedral zijn verkrijgbaar in 2 uitvoeringen.

Vanaf heden zijn de Sidings Cedral gevelstroken beschikbaar

Sidings® Cedral Classic biedt u de bekende cederhoutstructuur en Sidings® Cedral Smooth heeft een gladde,
vlakke coating.

in niet minder dan 22 attractieve, hedendaagse kleuren.
Opvallendste nieuwkomers zijn de houtkleuren, ideaal voor
een warm en natuurlijk effect. Bovendien zijn de kleuren van
Sidings® Cedral afgestemd op die van Operal, met als resultaat
een gevel in totale harmonie.

®

Sidings® Cedral zijn vervaardigd van vezelcement en
andere natuurlijke grondstoffen. Deze gevelstroken
zorgen voor een functionele bescherming van alle gevels.

®

Op vraag zijn projectkleuren mogelijk.

Sidings ® Cedral,
nu in 2 uitvoeringen

2 uitvoeringen
L

Sidings® Cedral Classic
Bestaande uitvoering in houtnerfstructuur.
Classic

L

Sidings® Cedral Smooth
Vlakke gladde uitvoering.
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Smooth

Uitzicht van de 2 verschillende uitvoeringen
Sidings® Cedral Classic

Sidings® Cedral Smooth

SIDINGS

®

CEDRAL

Nieuwbouw of renovatie, modern of traditioneel...
Met Sidings Cedral geeft u uw gevels een eigentijds karakter
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Elegant

Kleurig

Creatief

Dankzij de karaktervolle uitvoeringen Dankzij de opvallende maar frisse

Sidings Cedral inspireren architect

krijgt u nu nog meer combinatiemogelijkheden. Zo komen Sidings® Cedral
nog beter tegemoet aan de wensen
van de hedendaagse woningbouw.

en opdrachtgever tot een creatieve
ontdekkingstocht. Zo kunnen
Sidings® Cedral zowel horizontaal
als verticaal geplaatst worden.

kleuren van de gevelstroken krijgt elk
gebouw, van welke aard ook, iets
zachts over zich. Een apart kenmerk
van Sidings® Cedral.

®
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Sidings ® Cedral,
voor kwaliteit van het hoogste niveau

Veelzijdige toepassingen

Eenvoudig aan te brengen

Woningen of andere gebouwen… Nieuwbouw of

De bevestiging van Sidings Cedral is de eenvoud zelve.

renovatie… Modern of traditioneel… In welke stijl u ook
bouwt, met Sidings® Cedral van Eternit begint elke gevel
te stralen. Al was het maar door de elegante, natuurlijk
ogende structuur en de frisse, aantrekkelijke kleuren.
Zo bent u, ongeacht het soort toepassing, steeds weer
zeker van een professioneel resultaat.

Deze gevelstroken worden gewoon gespijkerd of
geschroefd op een houten draagstructuur. Daarbij kunnen
ze zowel horizontaal, verticaal als diagonaal worden
aangebracht. Sidings® Cedral behoeven geen verdere
afwerking. Als hoekafwerking voorziet Eternit gekleurde
aluminium profielen. Plaatsen in verstek of houten afwerking
kan ook. Technische informatie voor verzagen en bevestigen van Sidings® Cedral is op aanvraag verkrijgbaar.

®

SIDINGS

®

CEDRAL
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Sidings ® Cedral
inspireren tot een creatieve ontdekkingstocht

Garantie

Door zijn toonaangevende ervaring en know-how op het gebied van vezelcementproducten
geeft Eternit 10 jaar garantie op de behoorlijke weerstand tegen weersinvloeden en de
duurzaamheid van Sidings® Cedral. Eternit heeft het KOMO-certificaat voor Sidings® Cedral.

Afmetingen
dikte
breedte
lengte

10 mm
190 mm
3.600 mm (Classic)
3.000 mm (Smooth)

Vier goede redenen voor het gebruik van
Operal bij het afwerken van dakranden

De 4 troeven van Operal
L

Gefacetteerde en gecoate randen
Operal 20, 30, 40 en 60 cm hebben
gefacetteerde en gecoate randen. Hierdoor is er
géén nabewerking op de werf.

L

Waterbestendig
Operal van Eternit is waterbestendig.

L

Rotbestendig

Gevelplaten van Eternit zijn zeer duurzaam en rotbestendig.
Eternit geeft u hiermee de garantie voor zorgeloos kwaliteitswerk,
zelfs jaren later. (10 jaar garantie)
L

Vormvast

De Gevelbekleding van Eternit wordt vervaardigd uit
natuurlijke materialen. Door de unieke samenstelling hiervan geeft
Eternit een garantie op de vormvastheid van haar producten.

Mogelijke toepassingen
Afwerking dakkapel

Afwerking dakoversteek

Afwerking geveldelen

Afwerking dakranden

OPERAL
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Met Operal van Eternit
kunt u alle dakranden en geveldelen afwerken

Kleine geveldelen en dakranden
Afwerking plafond

Afwerking terrasboorden

Operal is een waterbestendige, vormvaste,
onderhoudsvriendelijk en rotbestendige plaat die
uitermate geschikt is voor de bekleding van dakranden
en geveldelen. Operal geeft u de garantie op feilloos en
zorgeloos werk bij het afwerken van kleine of grote
geveldelen. Operal in de uitvoering stroken is een
volledig afgewerkt product met gefacetteerde randen
en behoeft géén nabehandeling.

Operal,
eenvoudig en snel te verwerken

L

Operal, eenvoudige montage

Operal is met het meest eenvoudige gereedschap bewerkbaar en te
bevestigen zonder voorboren of d.m.v. verlijming.
Te plaatsen met een geringe voegopening tussen de verschillende
panelen. Operal, uw antwoord om zo efficiënt mogelijk zéér kwalitatief
werk af te leveren.

dakopbouw
bevestigingsschroef
dakrandprofiel

Operal

gevel

OPERAL

Eenvoudig te bevestigen met schroeven zonder voorboren
Verlijmen is ook mogelijk

Kleur

Afmetingen
Breedte x Lengte
200 x 2.500 mm
300 x 2.500 mm
400 x 2.500 mm
600 x 2.500 mm
1220 x 2.500 mm
1220 x 3.050 mm

Dikte
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm

Operal is beschikbaar in 18 nieuwe kleuren, gelijklopend
voorgezaagde stroken

standaardplaten

Maatwerk is mogelijk mits afname minimale hoeveelheden.
Projectkleuren zijn mogelijk mits minimale afname.

met het gamma van Sidings® Cedral. Combineren
wordt een creatief spel, met als resultaat een optimale
harmonie tussen gevel en dakranden.
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Etex Group

Kuiermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
België
Tel 015 71 74 43
Fax 015 71 74 49
info.gevel@eternit.be

Eternit maakt deel uit van Etex Group, één van de grootste
Nederland
Tel 030 236 87 32
Fax 030 231 33 75
info.gevel@eternit.nl
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producenten van bouwmaterialen ter wereld. De Groep is actief in alle
werelddelen, heeft een omzet van circa 1,5 miljard euro en stelt 13.000
medewerkers te werk. De onderneming besteedt de grootste aandacht
aan een milieubewuste productie (ISO 14001) en het ontwikkelen van
milieuvriendelijke producten. Etex Group streeft er naar in alle
productiebedrijven integrale milieuzorgsystemen en kwaliteitszorgsystemen in te voeren. Voor de productie en afwerking van zijn
vezelcementmaterialen heeft Eternit het ISO 9001-2000 certificaat.
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Eternit NV, afdeling Gevel

