Nelewood Zweeds Rabat
De duurzame geveloplossing van nu!
Ecologisch verantwoord, vormvast en onderhoudsarm. Met Nelewood beschikt
Bouwcenter Nelemans over een nieuw assortiment massief houten gevelbekleding.
Duurzaam tot in de houtvezel, kwalitatief zeer hoogwaardig en ook nog eens bijzonder
fraai door de unieke blinde bevestiging. Ecologisch verantwoord bosbeheer is de bron
van PEFC™ -gecertificeerd Europees vuren gevelbekleding.
Hoogste duurzaamheidsklasse

• Onderhoudsarm en weerbestendig

Bij het intens thermisch verduurzamingsproces

• Hoogwaardige constante kwaliteit

(212 °C) worden geen chemische en toxische middelen

• Vormvast / minimale werking

gebruikt. Dankzij de modificatie door middel van hitte

• Geborsteld oppervlak

en stoom zijn de massief houten delen volkomen

• Blinde bevestiging

harsvrij.

Geborsteld en unieke uitstraling
Nelewood heeft de hoogste duurzaamheidsklasse

Doordat het oppervlak van de zichtzijde ‘geborsteld’

(I/II volgens NEN-EN 350-2) en is hierdoor het 100%

is ontstaat er een fraaie structuur waarmee de

duurzame alternatief voor tropisch hardhout. Nelewood

houttekening geaccentueerd wordt. De blinde

is weerbestendig, vochtwerend, vormvast en bestand

bevestiging geeft een unieke en strakke uitlstraling

tegen schimmels en houtrot.

waarbij geen schroefkop zichtbaar is.

Voordelen Nelewood Zweeds Rabat

Zweeds rabat

• A-label: hoogwaardig Europees vuren

Geborsteld zwart (RAL9005)

• Duurzaamheidsklasse I/II volgens NEN-EN 350-2
• Intens thermisch verduurzaamd (bij 212 °C)

Rabatdeel voor horizontale toepassing in

• PEFCTM-gecertificeerd

een brede variant 190 mm. Robuust met

• Tot in de houtvezel natuurlijk gemodificeerd

landelijke uitstraling.

• Volkomen vrij van chemische middelen
• Licht van gewicht en gemakkelijk te verwerken

lengte: 5.100 mm
art.nr.: 5510900105

Jarenlang plezier! Wanneer je de bijbehorende verwerkings- en onderhoudsadviezen volgt,
gaat Nelewood Zweeds Rabat decennialang mee.

min.
200

Verwerkingsadviezen

Zweeds Rabat
• Bevestig de rabatdelen op het achterhout

Benodigde materialen

• Ruimte tussen twee kopse ontmoetingen: 7 - 10 mm

Regelhout

• Behandel de zaagkanten van zwarte delen met

• Minimaal 22 x 44 mm, duurzaamheidsklasse I/II

kantenlak
• Monteer de onderste plank door borging op twee

Bevestigingsmaterialen
SP schroef PK-TXRVS-A4 4,5x50 mm tbv
zweeds rabat RAL9005

5598313595

5510570420

BC Thermogevel 42x42 mm
- 420 cm - hoek oplossing
PEFC

3798300005

Cronostain Topdeq
kantenlak 1 lt (RAL9005)

2539900000

Nieten L-50 RVS/A2 1000 st
V48010091

7023900050

Tacker voor Z niet
10/50 P2 V36660041

2537900130

CC BK Nagel rol rond 6mm
2,6 x 40mm

2537900135

CC BK Nagel doos rond
6mm 2,6x40mm

5598313585

XL-Panel tacker C28 8 bar
tbv nagels 32-65 mm op
band

5598900050
5598900055

Artikelnummers voor
verhuur:

punten (zie tekening)
• Afstand onderste rabatdeel tot het maaiveld:
≥ 200 mm i.v.m. opspattend water en ventilatie
• Opening aan bovenzijde: ≥ 20 mm i.v.m. ventilatie
• Ruimte tussen 2 rabatdelen: ≥ 2 mm

Horizontale gevelbekleding (Zweeds rabat)
Verticaal regelwerk
• Bevestig regelwerk zuiver haaks en 100% verticaal

Schroeven / Nagels

50

op de ondergrond
• Hartafstand: ≥400 - ≤ 600 mm

• Enkel monteren in de inkeping.
• Afstand tot kopse zijde:

30

≥ 50 mm

30

• Afstand vanaf de zijkant:
≥ 30 mm
• De kop van de schroef / nagel
gelijk houden aan het oppervlak

Contact
Ben je nieuwsgierig geworden naar Nelewood
Zweeds Rabat en wil je meer weten over de
mogelijkheden? Neem contact met ons op!

www.nelemans.nl | info@nelemans.nl | 076-5978000 | Ecustraat 2 Etten-Leur

