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HOUTSOORTEN

AFRORMOSIA AFZELIA GEMODIFICEERD 
AYOUS

EUROPEES EIKEN GEMODIFICEERD 
ESSEN

GEMODIFICEERD 
FRAKE

GEMODIFICEERD
GRENEN IROKO PADOEK

GEMODIFICEERD
RADIATA PINE

GEMODIFICEERD
VUREN

WESTERN RED 
CEDAR

www.hibgevels.nl4

HIB Gevels levert vanuit eigen assortiment prachtige zachthout- en hardhoutsoorten. Bij HIB Gevels vinden we verantwoord 
en duurzaam bosbeheer belangrijk. Het thermisch gemodificeerd hout heeft dankzij het verduurzamingsproces een 
duurzaamheidsklasse I/II. De hardhoutsoorten worden geïmporteerd van over de hele wereld en worden geselecteerd op 
kwaliteit zodat we altijd hoogwaardige gevelproducten kunnen aanbieden. Meer informatie over onze houtsoorten vind je op 
onze website.

http://www.hibgevels.nl


PROFIELEN en BEHANDELING

ZWEEDS RABAT 
12/26x190 mm
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Bij HIB Gevels leveren wij gevelbekleding in diverse profielen, maten en behandelingen. Daarnaast is maatwerk 
gevelbekleding ook mogelijk, met een profiel, afmeting of behandeling naar keuze. Dankzij een groot netwerk zijn we in staat 
om snel te schakelen. Zo kunnen we jouw wens voor een andere houtsoort, profiel, afmeting en/of behandeling in vervulling 
laten gaan. Meer informatie vind je op onze website.

www.hibgevels.nl

BLIND VERNAGELD
19X141 mm
19X185 mm

CHANNELSIDING
18X140 mm
18x185 mm

BOARD
18x68 mm

18x140 mm
18x185 mm

TRIPLE RHOMBUS
26x130 mm

DEKKEND SEMI-TRANSPARANT VERGRIJSD ONBEHANDELD

http://www.hibgevels.nl


ACHTERHOUT
Bij gevelbekleding is ventilatie een essentieel onderdeel. Dit geldt voor zowel horizontale als verticale toepassing. Ventilatie 
kan worden toegepast door middel van achterhout. De geveldelen worden tegen het achterhout geplaatst. HIB Gevels heeft 
zwart geïmpregneerd vuren achterhout op voorraad. Er is gekozen voor zwart geïmpregneerd achterhout met een schuine 
kant. Op deze manier loopt het water van de geveldelen af en is deze geschikt voor zowel een open als een gesloten gevel. 

ACHTERHOUT 1 ZIJDE SCHUIN
22x50 mm
32x50 mm
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ACHTERHOUT TRAPEZIUM
32x100 mm
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THERMIC WOOD
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Thermisch gemodificeerd:

In diverse profielen te verkrijgen

Met dekkende, (semi) transparante coating of voorvergrijzer verkrijgbaar

Geborsteld, fijnbezaagd of geschaafd bewerkt

Duurzaamheidsklasse I/II

Een robuuste uitstraling door de natuurlijke kenmerken

www.hibgevels.nl/collectie/thermic-wood

Door middel van thermisch modificeren is het naaldhout in deze collectie verduurzaamd. Daardoor 
kunnen zelfs de zachthoutsoorten vuren en grenen jarenlang mee aan de gevel. Het hout is 
geselecteerd op zijn natuurlijke eigenschappen zoals kwasten. Hierdoor heeft het hout van nature 
een robuuste uitstraling. Met gevelbekleding uit de Thermic Wood collectie ben je er zeker van dat 
je een karaktervolle gevel hebt!

Vuren

Grenen

http://www.hibgevels.nl/collectie/thermic-wood


9www.hibgevels.nl/collectie/premium-wood

PREMIUM WOOD

Thermisch gemodificeerd:

In diverse profielen te verkrijgen

Met dekkende, (semi) transparante coating of voorvergrijzer verkrijgbaar

Geborsteld, fijnbezaagd of geschaafd bewerkt

Duurzaamheidsklasse I/II

Nagenoeg vrij van kwasten en scheuren

Het hout in de Premium Wood collectie is van “premium” kwaliteit. Dit betekent dat het hout 
nagenoeg vrij is van natuurlijke eigenschappen zoals kwasten en scheuren. Het hout is thermisch 
gemodificeerd waardoor het duurzamer is en onder duurzaamheidsklasse I/II kan worden 
geschaald. Hierdoor kan het hout in deze collectie jarenlang mee kan aan de gevel. Met deze 
prachtige houtsoorten zorg je ervoor dat de gevel een echte eyecatcher wordt!

Ayous

Essen

Frake

Radiata pine

http://www.hibgevels.nl/collectie/premium-wood


10 www.hibgevels.nl/collectie/pure-wood

PURE WOOD
Onze Pure Wood collectie bestaat uit houtsoorten van over de hele wereld, die van nature 
duurzaam zijn en met duurzaamheidsklasse I/II wel 25 jaar of langer mee kunnen. Zonder 
behandeling zullen deze houtsoorten door de jaren heen vergrijzen en eigenlijk alleen maar 
mooier worden door de invloeden van wind, water en uv. Dit maakt dat de Pure Wood collectie 
onderhoudsvriendelijk is!

Van nature duurzame houtsoorten:

Onderhoudsvriendelijke gevelbekleding

Met dekkende, (semi) transparante coating of voorvergrijzer verkrijgbaar

Geborsteld, fijnbezaagd of geschaafd bewerkt

Duurzaamheidsklasse I/II

In diverse profielen te verkrijgen

Zowel onbehandeld als behandeld leverbaar

Afrormosia

Afzelia

Europees Eiken

Iroko

Padoek

Western Red Cedar

http://www.hibgevels.nl/collectie/pure-wood


Iroko

Padoek

Western Red Cedar

11www.hibgevels.nl/collectie/special-wood

SPECIAL WOOD
Met drie verschillende soorten gevelbekleding biedt Special Wood je net even iets anders dan de 
andere collecties. Het naaldhout in deze collectie wordt behandeld met de nieuwste technieken of 
behandelingen waardoor deze een aparte en unieke uitstraling hebben. Coal wordt gekenmerkt 
door haar verkoolde uiterlijk. Bold ziet eruit alsof het jarenlang is blootgesteld aan weer en wind. 
En Rugged is een luxe, brede plank wat voor een ruig uiterlijk zorgt. Alle informatie over deze drie 
series vind je op onze website. 

Thermisch gemodificeerd naaldhout

Drie verschillende series:

Voor zowel interieur als exterieur

Onderhoudsvriendelijke gevelbekleding

Duurzaamheidsklasse I

Special Coal

Special Bold

Special Rugged

SPECIAL COAL

SPECIAL BOLD

SPECIAL RUGGED

http://www.hibgevels.nl/collectie/special-wood


HIB Gevels B.V. | Industrieweg 150-152 | 5683 CG BEST

0499 - 725 725 | info@hibgevels.nl | www.hibgevels.nl
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