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Eindelijk een gevel
waar méér achter zit
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Warmteverliezen 
in de woning
De grootste warmteverliezen in een woning vinden plaats langs 

het dak, langs vrijstaande muren en langs de ramen. Het onderdak 

isoleren en hoogrendementsbeglazing plaatsen is gemeengoed 

geworden. Maar wat doet u met de warmteverliezen langs de 

vrijstaande muren? Zowel op het gebied van materiaal, vormgeving 

als isolatie bieden de Deceuninck gevelbekledingsprofielen u een 

ruim pakket aan mogelijkheden.Door hun beperkte dikte zijn alle 

Deceuninck geveloplossingen perfect te combineren met diverse 

types isolatie. Op die manier worden warmteverliezen langs de 

gevel praktisch tot nul herleid. Verder laten ze zich makkelijk be- en 

verwerken. 

Energieverlies bij een niet-geïsoleerd huis

MUREN

20%

VLOER

10%

RAMEN

15%

KOUDEBRUGGEN

5%

DAKEN

30%

VERVERSTE LUCHT

20%

“minder CO
2
 uitstoot en 

 een lagere energiefactuur 
 zijn het  resultaat”

Geef
uw woning
een duurzame, 
beschermende
schors !
Wat verwacht u van uw gevel ? Dat hij mooi is natuurlijk. Maar ook duurzaam en 

onderhoudsvriendelijk, en dat u er jarenlang niet hoeft naar om te kijken. De ideale gevel 

geeft uw woning een blijvende meerwaarde, en dit niet enkel op esthetisch vlak. 

Wist u bijvoorbeeld dat u met de kunststof gevelbekledingen van Deceuninck ook het 

isolatiepeil van uw woning sterk kunt verbeteren ? Zowel bij nieuwbouw als bij renovatie 

krijgt u met de Deceuninck gevelbekledingssystemen enerzijds de mogelijkheid uw 

buitenmuur finaal af te werken en anderzijds in combinatie met isolatie de mogelijkheid 

een extra isolerende schors te voorzien. Beiden zijn mogelijk.

ISOLATIE En 
GevelaFWerKinG In één
De Deceuninck gevelbekledingssystemen zijn bijzonder duurzaam. 

In alle weersomstandigheden bieden ze een hoogwaardige 

bescherming aan uw buitenmuren. Enerzijds zijn ze uitermate 

geschikt als traditionele afwerking. Anderzijds zijn ze de ideale 

oplossing als finale afwerking van een geïsoleerde gevel. Wenst u een 

perfecte harmonie in uw buitenschrijnwerk of wenst u creatief om te 

springen met diverse stijlen en kleuren ? Geen enkel probleem.  

Bij Deceuninck gaan esthetiek en ernergiezuinigheid hand in hand.

surf naar www.deceuninck.be voor meer info
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“isoleren goed voor het milieu en 
goed voor de portemonnee”

isoleren is al lanG Geen overbodiGe luxe meer. door te 

isoleren stuurt u minder Co2 in de atmosFeer en helpt 

u aCtieF mee aan een beter leeFbare Wereld. voor de 

huidiGe en toeKomstiGe Generatie is het zaaK de toename 

van de hoeveelheid broeiKasGassen een halt toe te 

roepen. daarenboven is de belanGrijKe enerGiebesparinG 

die u realiseert bij het verWarmen van uW WoninG direCt 

voelbaar. verGeet niet dat er noG steeds tal van FisCale 

voordelen en premies Gelden. 

een aCtueel overziCht Kunt u teruGvinden op de laatste 

paGina.

WAAROM
ISOLEREN

Geef
uw woning
een duurzame, 
beschermende
schors !

deceuninck Dak & Gevel
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“de performantie van de isolatieschil
  wordt geoptimaliseerd door 

 een voorzet-draagstructuur”

gevelbekleding

Binnenmuur

isolatieschil

draagstructuur

WAAROM KIEZEN VOOR ONZE OPLOSSINGEN ?

Een Deceuninck gevelbekleding is niet zomaar 

een alledaagse gevelbekleding, ze kan al dan 

niet deel uitmaken van een totaaloplossing 

waarbij isolatie en uitzicht van uw woning 

hand in hand gaan. Het samenspel van 

isolatie, vastzetting en afwerking staat garant 

voor een performant isolerend geheel.

Welke mogelijkheden hebben de diverse Deceuninck gevelbekledingen te bieden?

perFeCt Te 
CoMBineRen MeT 
iSoLATie 
De Deceuninck gevelbekledingen zijn 

de ideale afwerking voor het isoleren 

van uw gevel. Door hun beperkt 

gewicht zijn ze eenvoudig te be- en 

verwerken alsook bijzonder makkelijk 

te plaatsen. Afhankelijk van de gekozen 

gevelplank kan de gevelbekleding 

zowel horizontaal als verticaal geplaatst 

worden.

een BepRoefde teChnoloGie
Bij alle gevelsystemen gebeurt de montage op een achterliggende draag- 

structuur. Via een tand- en groefsysteem verkrijg je telkens een compleet 

verdoken bevestiging. Welk montagesysteem ook gebruikt wordt, de meest 

uiteenlopende isolatiediktes zijn mogelijk. De montage is steeds eenvoudig 

en snel. Een compleet gamma afwerkingsprofielen zorgt voor een perfecte 

afwerking.

De geventileerde
voorzetgevel
 
EERST ISOLEREN EN VENTILEREN

Bij na-isoleren is een ononderbroken isolatieschild 
belangrijk om koudebruggen te voorkomen. Tegen de 
bestaande structuur komt een dampscherm en een 
ononderbroken laag isolatie. Daarna wordt de zelfdra-
gende houten (of aluminium) draagstructuur  
verankerd in de draagmuur. De verankering gebeurt met 
thermisch onderbroken beugels bij een zacht isolatie-
materiaal en met regelschroeven bij een hard isolatie-
materiaal. Deze gevelopbouw is erg duurzaam en levert 
uitstekend isolerende prestaties. 

surf naar www.deceuninck.be voor meer info
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DuurZAAM

100% rECyCLEErBAAr

OnDErHOuDSArM

PErFECT TE COMBInErEn MET ISOLATIE

ruIM kLEurEnPALLET

COMPLEET ASSOrTIMEnT 
AFWErkInGSPrOFIELEn

SnEL GEPLAATST

TAnD- En GrOEFSySTEEM

EEnVOuDIG TE BE- En VErWErkEn

LICHTGEWICHT 
MAAr TOCH rOBuuST 

wilt u tot 25 % energie besparen ?

Isofinish® : het isolatie- en 
afwerkingsconcept voor 
buitengevels
wilt u tot 25 % energie besparen ? deceuninck is 
partner van isofinish®, een compleet, innovatief 
concept voor buitengevelisolatie en -afwerking. 
dankzij de ultradunne isolatieplaten en regelbare 
gevelschroeven zorgt isofinish® voor een kwalitatief, 
doorlopend isolatieschild.

WAAROM KIEZEN VOOR ONZE OPLOSSINGEN ?
Welke mogelijkheden hebben de diverse Deceuninck gevelbekledingen te bieden?

deceuninck Dak & Gevel

De voordelen 
van Deceuninck 
gevelbekleding
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Overzicht 
Deceuninck gevelbekleding

STAndAARd ReeKS pReMiUM ReeKS

p2750 p1024 p1015 p1017 p9576 p2750 p9596

BenAMing rabat 150 dubbele
rabat 300

rabat 150 rabat 100 vlak 167
Twinson®

rabat 150 vlak open 83
Twinson®

MATeRiAAL pvc
hardschuim
van gerecycl. 
matte pvc  
met pvc 
toplaag

pvc
hardschuim
met matte  
pvc toplaag 
altijd 
embossed

pvc 
hardschuim 
met pvc 
toplaag

pvc 
hardschuim 
met pvc 
toplaag

Twinson®
(pvc-hout-
composiet)

pvc
hardschuim
van gerecycl. 
pvc met  
pvc toplaag

Twinson®
(pvc-hout-
composiet)

ModULe 
MAAT

150 mm 300 mm 150 mm 100 mm 167 mm 150 mm min. 83 mm
(78+5)

BeVeSTiging schroef nagel nagel nagel montage-
clips

schroef schroef

KLeURen in de massa 
gekleurd :
- verkeerswit
- lichtgrijs
- licht ivoor
- crème wit
- taupe
- zand
- pastelblauw
- donkergrijs

in de massa 
generfde 
structuur :
- verkeerswit
- lichtgrijs
- licht ivoor
- crème wit
- taupe
- zand
- pastelblauw
- donkergrijs 

in de massa 
gekleurd : 
- verkeerswit
- crème wit

in de massa 
gekleurd : 
- verkeerswit

- zoethout-
zwart

- schorsbruin
- turfbruin

deuctone-
collectie

- zoethout-
zwart

- schorsbruin
- turfbruin

LengTe 
MATen

6 m 6 m 6 m 6 m 3 - 6 m 6 m 3 m

AAnTAL/M3 6,6 3,3 6,6 10 6 6,6 12

AfweRKingS
pRofieLen

KLeUR

in de massa 
gekleurd :
- verkeerswit
- lichtgrijs
- licht ivoor
- crème wit
- taupe
- zand
- pastelblauw
- donkergrijs

in de massa 
gekleurd :
 - verkeerswit
- lichtgrijs
- licht ivoor
- crème wit
- taupe
- zand
- pastelblauw
- donkergrijs

in de massa 
gekleurd :
- verkeerswit
- crème wit

in de massa 
gekleurd : 
- verkeerswit

geëloxeerd 
alu :
- zwart 
- zilver
- bruin 

Twinson®:
- zoethout-

zwart
- schorsbruin
- turfbruin

deuctone-
collectie

-

MATeRiAAL pvc pvc pvc pvc alu + Twinson® alu -

Type plank : vlak 167 Twinson® 
(p9576)
Materiaal : Twinson®

Type plank : vlak open 83 Twinson® 
(p9596)
Materiaal : Twinson®

pReMiUM ReeKS

Type plank : rabat 150 
(p2750)
Materiaal : pvc hardschuim van 
gerecycleerd pvc met pvc toplaag

Type plank : rabat 150 
(p2750)
Materiaal : pvc hardschuim van 
gerecycleerd pvc met pvc toplaag

Type plank : dubbele rabat 300 
(p1024)
Materiaal : pvc hardschuim met  
pvc toplaag altijd embossed

Type plank : rabat 100  
(p1017)
Materiaal : pvc hardschuim met  
pvc toplaag

Type plank : rabat 150 
(p1015)
Materiaal : pvc hardschuim met  
pvc toplaag

STAndAARd ReeKS

PVC is een duurzaam en volledig recycleerbaar materiaal. 

Het is makkelijk te verwerken, snel geplaatst, niet onderhevig 

aan verrotting of corrosie en onderhoudsarm. Met Twinson 

gaf Deceuninck nog een extra dimensie aan het PVC. Door de 

toevoeging van houtvezels brengt ze het beste van twee werelden 

samen : het natuurlijke uitzicht en warme gevoel van hout én de 

onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid van PVC.

surf naar www.deceuninck.be voor meer info

KLeURen 

ESthEtISch, duuRZAAM EN EcOLOGISch
Finale eindlaag of deel van isolerende totaaloplossing

3 - verkeerswit 87 - taupe

502 - zoethout-zwart 

7 - lichtgrijs

88 - zand 504 - schorsbruin

15 - licht ivoor

89 - pastelblauw 505 - turfbruin

96 - crème wit

90 - donker grijs
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Het rooilijndecreet
in Vlaanderen mag door het nieuwe rooilijndecreet 
bij renovatie elke woning met 14 cm de rooilijn 
overschrijden. dit is natuurlijk mooi meegenomen 
voor wie zijn voorgevel extra wil isoleren.  
14 cm is ruim voldoende om een extra spouw 
met extra isolatie langs buiten te voorzien en af te 
werken met een duurzame deceuninck kunststof 
gevelbekleding. en dit zonder binnenshuis ruimte te 
moeten opofferen. 

deceuninck Dak & Gevel

dUURZAMe  
pvC oplossinGen !
naast de Deceuninck Twinson® gevel- 

oplossingen heeft Deceuninck  

ook een ruim assortiment aan duurzame 

pvc oplossingen. Zowel bij nieuwbouw als 

renovatie biedt Deceuninck ook hier een 

uitgebreid assortiment aan oplossingen. Telkens 

eenvoudig te be- en verwerken en via tand- 

en groefverbinding onzichtbaar bevestigd. 

De Deceuninck bekledingsprofielen zorgen 

zodoende voor bijkomende bescherming maar 

bovenal zijn ze kleurrijk, stijlvol, onderhoudsarm 

en last but not least een esthetische 

meerwaarde voor uw woning. Wenst u dus een 

perfecte harmonie met uw buitenschrijnwerk ? 

Wilt u creatief omspringen met diverse stijlen 

en kleuren ? Deceuninck biedt antwoord.

tWinson®, 
de SCHoonHeid 
VAn nATUURLiJKe 
KLeURen
Deceuninck Twinson® producten bevatten 

houtvezels die onderhevig zijn aan variaties in 

kleur. Van zodra het product buiten geplaatst is, 

begint het kleur te stabiliseren. Op termijn  

zullen de geborstelde en niet geborstelde delen

dezelfde kleur verkrijgen. Twinson® biedt u alle 

troeven van hout en is tegelijk verrijkt met de 

unieke eigenschappen van PVC. 

Door hout en PVC samen te brengen in één 

nieuwe grondstof, beantwoordt Twinson® 

aan alle comforteisen. Waterbestendig, 

robuust en onderhoudsarm. Bovendien zijn ze 

verkrijgbaar in meerdere vormen en in diverse 

natuurkleuren.

pefC en 
duurzaamheid
Twinson bestaat uit hout en pvc. Daarom 

onderschrijft Deceuninck de PEFC duur-

zaamheidsprincipes. PEFC is het grootste 

certificeringssysteem ter wereld en ziet erop 

toe dat er niet meer bomen worden gerooid 

dan dat er worden aangeplant. respect voor 

de natuurlijke habitat van fauna en flora, én 

voor bodem en klimaat is hierbij van essentieel 

belang.

Mooi en eColoGisCh
uw gevel beter isoleren met de Deceuninck gevelbekledingssystemen is 

minder CO
2
 uitstoten en het broeikaseffect beperken. Maar ook bij de productie 

van kunststofprofielen legt Deceuninck een groot respect voor mens en milieu 

aan de dag. Een minimale ecologische voetafdruk is het streefdoel. 

ESthEtISch, duuRZAAM EN EcOLOGISch
Finale eindlaag of deel van isolerende totaaloplossing

Verlies geen ruimte binnenin

    “Beter isoleren is minder stoken is     
   minder CO

2
 in de atmosfeer”
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pReMieS 2013 BiJ renovatie
Premies 2013 in Vlaanderen bij renovatie
MuurISOLATIE (BESTAAnDE GEVELS) :

u komt alleen in  aanmerking voor deze premie als u de werken door een aannemer laat 

uitvoeren.

na-isolatie van een bestaande buitenmuur via de buitenzijde:

• rd-waarde minstens 2 m² k/W  . . . . . . . . . . .  € 15/m² . . . . .  max. € 2000

Premies in Wallonië bij renovatie
MuurISOLATIE (BESTAAnDE GEVELS) : 

u komt alleen in aanmerking voor deze premies als u de werken door een aannemer laat 

uitvoeren. Per gezinswoning is er een premie voor maximum 120 m². Voor andere gebouwen is 

er een premie voor maximum 240 m².

na-isolatie van een bestaande buitenmuur via de buitenzijde

• rd –waarde minstens 2 m² k/W  . . . . . . . . .  € 30 tot € 42/m²

• rd – waarde minstens 3,5 m² k/W  . . . . . .  € 50 tot € 62/m²

na-isolatie van een bestaande buitenmuur via de binnenzijde 

• rd – waarde minstens 1,5 m² k/W  . . . . . .  € 20 tot € 28/m²

Premies in Brussel bij renovatie
MuurISOLATIE (BESTAAnDE GEVELS) : 

na-isolatie van een bestaande buitenmuur via de buitenzijde

• rd –waarde minstens 3,5 m² k/W  . . . . . . .  € 80 tot € 100/m²

na-isolatie van een bestaande buitenmuur via de binnenzijde 

• rd – waarde minstens 2 m² k/W  . . . . . . . .  € 20 tot € 30/m²

nieuWbouWpReMieS
Voor nieuwbouwwoningen en bij het indienen van een bouwvergunning 

moet u voldoen aan de huidige eisen voor EPB (Energieprestatie en 

Binnenklimaat).  

Hier zijn de maximale u-waarden van belang.

Bij nieuwbouw kunt u via uw netbeheerder ook een globale premie 

ontvangen voor het behalen van een laag E-peil of k-peil, of een zo laag 

mogelijke verwarmings-/koelbehoefte. Ook hier zijn de eisen en premies 

telkens verschillend per gewest.

raadpleeg deze websites voor alle actuele informatie: 

www.energiesparen.be (Vlaanderen)

www.energie.wallonie.be (Wallonië)

www.leefmilieubrussel.be (Brussel)

rd : is de isolatieweerstand enkel en alleen van de isolatie, zonder rekening te 

houden met de isolatiewaarde van de muur.
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Zijn er nog premies
in 2013 ?
Isoleren is besparen. U verbruikt minder en geniet tevens  

van fiscale voordelen en aantrekkelijke premies.  

Deze voordelen kunnen u toegekend worden door het

gewest waarin u woont, maar ook door uw stad, gemeente, provincie 

of netbeheerder. Voor meer informatie en om het juiste bedrag te 

kennen waar u recht op heeft, surft u best naar www.energiesparen.be, 

www.leefmilieubrussel.be of www.premiezoeker.be

    “geniet van
bijkomende
       premies”

UW DECEUNINCK PARTNER :


