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Fenixloods, Rotterdam

SOULWOOD®
Een houten gevel geeft uw gebouw een warme uitstraling en dat spreekt veel
mensen aan. Voor een duurzame gevelbekleding van de hoogste kwaliteit
kiest u voor SoulWood, de houten gevelbekleding met een ziel. We bieden
u een uitgebreid programma houten gevelbekleding, naast dit programma is
in overleg bijna iedere wens in te vullen. Wat kunt u van ons, bij SoulWood,
verwachten?

1.
2.

Na het bepalen van uw wensen, leveren we u een totaalpakket.
Het pakket bestaat uit adviseringen en begeleiding van begin tot
eind, inclusief:
- gevelmateriaal
- achterconstructie
- afwerking
- bevestigingsmateriaal

Wij adviseren u graag over de houtsoort die het beste bij uw situatie past.
Door onze jarenlange ervaring en kennis van hout, krijgt u gegarandeerd het
juiste advies. SoulWood is nagenoeg in iedere wenskleur leverbaar om u een
grotere ontwerpvrijheid te geven.

Het Kompas, Loosdrecht

DUURZAAMHEID
Hout is een milieuvriendelijk en recyclebare
grondstof. Een product wat goed past in deze tijd,
waarin duurzaam, energie neutraal en ecologisch
bouwen erg belangrijk is geworden.
SoulWood is zich bewust van haar
verantwoordelijkheid, dit is de reden dat wij FSC®
en PEFC™ hout leveren aan onze klanten. Middels
het FSC-systeem en PEFC keurmerk willen wij
bijdragen aan een duurzaam beheerd bos, waarbij
rekening wordt gehouden met de mens en onze
planeet.

BRANDVERTRAGING
Met SoulWood willen we de toepassing van houten gevelbekleding veiliger maken, het bouwbesluit stelt hiervoor
ook hoge eisen aan de brandveiligheid.
Het doel van deze regels hebben we op een rijtje gezet:
- De kans op brand verkleinen
- De brand vertragen, zodat mensen de tijd hebben om te vluchten
- De brand beperken tot het eigen perceel
Om SoulWood aan alle strenge eisen te laten voldoen, maken wij gebruik van Flame Delay®. Wanneer de
geveldelen worden behandel met Flame Delay®, verkrijgen deze de juiste brandvertragende eigenschappen. Bij
verhitting door vuur worden de brandbare houtgassen gebonden. Daardoor komt er een brandvertragende laag
op de buitenzijde van het hout die verdere verhitting tegengaat. Dit vertraagt brand- en rookontwikkeling, met als
gevolg dat mensen veiliger het gebouw kunnen verlaten als er brand is.
Bij een groot scala SoulWood uitvoeringen kan met Flame Delay® worden voldaan aan brandklasse B, S2-d0
conform de Europese norm NEN-EN 13501-01.
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Bresc, Werkendam

Onze brandvertragend behandelde
wand- en gevelproducten zijn voorzien van
de wettelijk verplichte CE markering (conform
NEN 14915) inclusief een prestatieverklaring
(Declaration of Performance). Op basis van deze
documenten kunt u er zeker van zijn dat het
gevelproduct getest en beoordeeld is volgens
Europese technische specificaties en daarmee
voldoet aan de regelgeving.
Wilt u hier meer over weten, bijvoorbeeld welke
houtsoorten hieronder kunnen vallen, neem
gerust contact met ons op en wij lichten u graag
voor!
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GARANTIE
Omdat wij, als SoulWood, geloven in ons product, geven wij
een garantie van 15 jaar op de geleverde producten.
Met inwerkingtreding van de Verordening
bouwproducten is de CE-markering het enige
merkteken dat gebruikt mag worden om de
prestaties op de essentiële kenmerken van het
product, die gekoppeld zijn aan de toepassing van het
product in een bouwwerk, te verklaren.
Met CE-markering wordt aan u duidelijk gemaakt dat het
product is getest en/of beoordeeld volgens
Europese test- en/of beoordelingsmethoden.
Hieraan gekoppeld zit de prestatieverklaring, deze worden
‘Decelaration of Performance (DoP)’ genoemd.
SoulWood gevelbekleding is voorzien van die CEmarkering met prestatieverklaring, inclusief de essentiële
kenmerken van het gevelproduct. U weet dus precies met
wat voor product u te maken heeft.

Gezondheidscentrum Vinkeveen

Ackerswoude, Pijnacker

Vurenhout komt van de boom de Fijnspar. Het is één
van de meest toegepaste houtsoorten in de bouw,
mede door de bijzondere combinatie van een laag
gewicht, grote sterkte en de ruime beschikbaarheid.
Voor SoulWood Premium en Modi gebruiken
wij Noord-Europees Vuren. Het hout wordt
gekenmerkt door kwasten en nerven, dit geeft de
gevel een eigen levendig karakter.

Colour

SOULWOOD PREMIUM
•
•
•

Noord Europees Vuren, klasse B, KD
Verduurzaamd met Woodlife HL 50
Zichtzijde is fijnbezaagd

Weathering Grey

Elzenhagen, Amsterdam

Nature

Thermisch gemodificeerd hout passen wij de laatste
jaren meer en meer toe in onze gevelbekleding. Door het
hout bij een hoge temperatuur te behandelen wordt de
duurzaamheid en dimensiestabiliteit aanzienlijk verbeterd
en is een additioneel verduurzamingsproces niet meer
nodig. Het hout krijgt een mooie bruine kleur met behoud
van zijn natuurlijke uitstraling.

SOULWOOD MODI
Weathering Grey

Colour

•
•
•

Noord Europees Vuren, Klasse B, KD
Thermisch gemodificeerd
Zichtzijde is fijnbezaagd

Wasa Village, Amsterdam

Kamperland

Het heeft een vaste structuur met een fijne nerf.
Fraké is foutvrij, op de pinholes na, waardoor uw
gevelbekleding een exclusieve uitstraling krijgt.
Deze houtsoort heeft een vlamachtige tekening
en kan een donkergekleurd hart vertonen.

SOULWOOD MODI
SELECT
•
•
•

Nature

Weathering Grey

Fraké
Thermisch gemodificeerd
4 zijden geschaafd

Colour

SOULWOOD SPECIAL
Naast het standaard SoulWood assortiment is er onder de
naam SoulWood Special nagenoeg iedere wens qua
houtsoort, model, bescherming en kleur mogelijk.
Hieronder een aantal voorbeelden van de mogelijkheden
die er zijn:
Houtsoorten als Douglas, Oregon Pine, Grenen, Louro
Preto, Louro Gamela, Amerikaans Wit Eiken, Amerikaans
Rood Eiken en Thermische gemodificeerd Ayous.
Mocht uw wens er niet tussen staan, wij kunnen u
uitstekend advies bieden over alle mogelijkheden.

Grenen

Louro

Oregon Pine

WRC Colour

Ayous

Douglas

Douglas Colour

Schoolgebouw de Zonneboom, Rozendaal

SOULWOOD RABAT
Is geschikt voor zowel een horizontale als
verticale toepassing en is standaard
beschikbaar in een breedtemaat van 125 mm
werkende breedte.

Soulwood Rabat

SOULWOOD ZWEEDS RABAT
Is geschikt voor horizontale toepassing en is standaard
beschikbaar in een breedtemaat van 125 mm werkende
breedte.

Soulwood Zweeds rabat

SOULWOOD RHOMBUS
Dit model is geschikt voor toepassing in een open
gevelbekleding, zowel horizontaal als verticaal.
Standaard is het Rhombus model beschikbaar in
drie breedtematen 70, 95 en 120 mm.

Soulwood Rhombus

Zoals u eerder al heeft kunnen lezen zijn er verschillende afwerkingen mogelijk in het SoulWood programma,
hieronder geven we een uitleg:

Nature:

Hout blijft onbehandeld en ondergaat een natuurlijke verkleuring, uitsluitend mogelijk met
SoulWood Modi en Modi Select.

Weathering Grey: Dit is een watergedragen Wood-Sealer die waterafstotend en vochtregulerend is en diep in het
hout doordringt. Het hecht zich aan de houtcellen en vormt zo een duurzame “ademende”
beschermlaag tegen vocht en vuilaanslag. De vochtopname in het hout wordt sterk gereduceerd
waardoor de werking van het hout afneemt en de kans op scheuren en vervormen van het hout
wordt verkleind. Er vindt tevens, door een speciale toevoeging, een egale vergrijzing van het
houtoppervlak plaats.

Colour:
		

Dit is een watergedragen, dampdoorlatende beits op basis van een acrylaat/alkydsysteem dat zorgt voor een mooie, langdurige en duurzame bescherming. Toegevoegde
anti schimmel bestanddelen zorgen voor preventieve bescherming tegen
houtaantastende organismen. Deze speciale formulering zorgt voor een optimale en
onderhoudsvriendelijke afwerking van uw hout.
Lenteweelde, Oostzaan

PROEFMONSTERS
Wij beschikken over vakmensen die gespecialiseerd zijn in
de industriële afwerking van gevelproducten. Uniek is het
kleurlaboratorium waar bijna elke wenskleur gerealiseerd
kan worden. Proefmonsters worden graag geleverd. Als
bewijs van bekwaamheid en natuurlijk om zelf te kunnen
zien, voelen en ruiken hoe vakwerk er in het echt uitziet.

DE VOORDELEN VAN SOULWOOD
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Lenteweelde, Oostzaan

- Natuurlijk product en uitstraling
- Duurzaam FSC®/PEFC™
- 15 jaar garantie
- Onderhoudsvriendelijk
- CE-markering
- Bijna elke wenskleur kan worden gerealiseerd
- Mogelijkheden voor horizontale en verticale montage
- Brandklasse Euroklasse B-s2,d0 gecertificeerd is geen probleem

SOULWOOD
HOUTEN GEVELBEKLEDING MET
15 JAAR GARANTIE
Telefoonnummer: 015-763 31 00
Email: info@SoulWood.nl
Website: www.SoulWood.nl

AVILLA - for Life -

