
Fabrikant van gevelbekleding, tuinafsluiting & terrassen

Free Willy®

p2
Free Willy® is een zeer architecturale gevelbekleding met 
sterk uitgesproken belijning.

Neighbours®

p6
Tuinafsluitingen en omheiningen die een decoratieve en 
praktische oplossing bieden om in alle privacy van uw tuin te 
kunnen genieten.

"h" [age]®

p3
"h" [age]® is een hedendaagse gevelbekleding in hout die  
zowel horizontaal als verticaal kan aangebracht worden.

Terrassen in hardhout

p7
Op een terras in tropisch hardhout geniet u extra van het buitenle-
ven. Houten terrassen van Outdoor Wood Concepts® vormen een 
bijzonder mooie overgang tussen woning en tuin.

Bezoek onze toonzaal 
& expo park

p8
Vragen over uw project met houten gevelbekleding? Wij helpen 
u graag! Bezoek onze toonzaal en expo park en ontvang uw gratis 
inspiratiebox.

woodface®

p4-5
Woodface® is een innovatief, massief houten verticaal gevel-
concept dat toelaat om een volledig gepersonaliseerde gevel 
te creëren.
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The Original

Free Willy®

Copy Cat®

• Geïntegreerde verdoken ventilatieopeningen (= VentiWood®). 

• De bijkomende verborgen ventilatie voorkomt het ontstaan van schimmel.

• The Original  = origineel, uniek architecturaal product – selected by  Kortrijk.

• Free Willy® is ook verkrijgbaar met een behandeling (bvb. Woca® Exterior Oil – Cabot® Oil,  
 brandvertragend geïmpregneerd, waterafstotende behandeling enz.).

• Dubbele Free Willy® in 1 profiel 
 voor verticale plaatsing

• Sterk uitgesproken verticale belijning

• Geïntegreerde verdoken ventilatieopeningen 
 (=VentiWood®), voorkomt schimmel in de spouw

• Verkrijgbaar in W.R. Ceder gevingerlast 
 100% PEFC® Cert en Afrikaans Padoek  
  op bestelling

Lariks 

ThermoWood® Grenen 
100% PEFC® 

W.R. Ceder gevingerlast 
100% PEFC®

Thermo® Ayous 

Afrikaans Padoek 
• Leverbaar met FSC® certificaat 

Afrormosia

Accoya FSC® 

 op bestelling

Free Willy® 
wordt aangeboden in diverse houtsoorten 
en prijsklasses:

Gedeponeerd model en geregistreerd handelsmerk
Onzichtbare bevestiging

Verborgen ventilatie =  
voorkomt schimmel

Eigentijds en innovatief
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Gedep. Mod; 2007

Free Willy® W.R. Ceder met afwerking Cabot Bleaching Oil
Architect : Dhaese Leen

Vertical

The Original
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Gevelbekleding

Variant

Free Willy® Padoek
Architect : Styfhals & Partners
Project : Kantoren Vitra Belgium

Free Willy® W.R. Ceder
Tuindesign Stijn Phlypo

W.R. Ceder gevingerlast 
100% PEFC® 

Padoek

ThermoWood® Grenen 
100% PEFC®

Afrormosia  

 op bestelling

Copy Cat® 
wordt aangeboden in:

Eigentijds en innovatief
Kan zowel horizontaal als verticaal 

geplaatst worden

Voorzien van verborgen ventilatie (= VentiWood®)  
= voorkomt schimmel

Onzichtbare bevestiging

Copy Cat® is het zusje van Free Willy®

Gedeponeerd model en geregistreerd handelsmerk
Gedep. Model

Project: Molenkant · Harelbeke

NIEUW

Copy Cat® W. R. Ceder Copy Cat®

NIEUW



“h”[age]® – Afrikaans Padoek

“h”[age]®

Rombus Quadri
Gedeponeerd model en 

geregistreerd handelsmerk

Variatie

“h”[age]®-90° 
verticale plaatsing zonder verborgen ventilatie
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• Geïntegreerde verdoken ventilatieopeningen (= VentiWood®). 

• De bijkomende verborgen ventilatie voorkomt het ontstaan van schimmel.

• The Original  = origineel, uniek architecturaal product.

• Kopse tand - groef verbinding 

• Minder zaagverlies 

• Eigentijds en strak 

• Open gevelbekleding

• Bijpassend lattenwerk en vochtscherm verkrijgbaar

The Original

Eigentijds en innovatief
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Onzichtbare bevestiging

Verborgen ventilatie = voorkomt schimmel

“h”[age]®
 (horizontale plaatsing) wordt aangeboden in:

ThermoWood® Vuren  

100% PEFC®

Afrikaans Padoek 
• Leverbaar met FSC® certificaat 

Afrormosia 

W.R. Ceder   

100% PEFC®

 op bestelling
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Gevelbekleding

Gevelbekleding Gevelbekleding

Free Willy® Padoek
Architect : Styfhals & Partners
Project : Kantoren Vitra Belgium

Lariks  

ThermoWood® Vuren 
100% PEFC®  

W.R. Ceder gevingerlast   

100% PEFC®  

Afrikaans Padoek 

Afrormosia 

 op bestelling

ThermoWood® Vuren 
100% PEFC®  

W.R. Ceder gevingerlast 
100% PEFC®  

Afrikaans Padoek  

Afrormosia 

 op bestelling

Rombus
wordt aangeboden in:

Quadri
wordt aangeboden in:

• Verticale gevelbekleding

• Eigentijds en strak

• Open gevelbekleding

• Bijpassend lattenwerk en vochtscherm verkrijgbaar
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Rombus W.R. Ceder Quadri W.R. Ceder

Quadri W.R. Ceder
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Woodface® W.R. Ceder afgewerkt met Dark Night
Project van Stuyts
Foto : Yves De Lobelle

Woodface® ThermoWood®
Architect : Philip Roobrouck
Project : Etiket Deerlijk

Houten massieve profielen 
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• Verticaal gevelconcept waarbij de houten massieve latten afgewisseld worden  
door een custom made aluminium profiel (25 mm of 37 mm). 

• The Original  = origineel, uniek architecturaal product  
selected by  Kortrijk.

• Nominatie voor het OVAM Design Award. 

• Getest door Warrington Fire.  Is conform brandreactieklasse D-s2,d0 (EN 13501) 
indien aluminium profiel = 37 mm.

• Gebruik de handige webtool voor het maken van ad random simulaties van  
een Woodface® gevel en krijg onmiddellijk een indicatieve kostprijsberekening.

The Original

• Brengt ritme, diepte en verticale belijning in de gevel.
• Laat hout met aluminium contrasteren.
• Experimenteert met diverse houtdiktes en –breedtes.
• Een originele, authentieke en duurzame gevelbekleding 
 die past bij diverse stijlen.
• Biedt de vrijheid om projectgebonden te personaliseren.

Ontworpen door Roel Vandebeek en bekroond met het 
Henry Van de Velde label.

Gedeponeerd model en geregistreerd handelsmerk
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Gevelbekledingsconcept

Woodface® Padoek
A-ID Architecten Ines Eeman

Woodface® W.R. Ceder
Architect : Open Architectes – Bertrand Noël

Woodface® Padoek + Alu: RAL 9005
Architect : Architectuur Depot Maasmechelen

Woodface® W.R. Ceder
Architect : Inoforma Architects Wevelgem – 
 Arch. Bernard en Sofie Decaestecker
Project : Restaurant Castor – Waregem

W.R. Ceder gevingerlast 
100% PEFC ®

Afrikaans Padoek

ThermoWood® Vuren 
100% PEFC ®

Accoya® FSC ® 

 op bestelling

Houten profielen
De houten profielen zijn beschikbaar in 3 breedtes, 3 diktes



Woodface® Padoek
Architect : Architectuur Depot Maasmechelen

Klantengetuigenis
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Woodface® Padoek
Architect : Bontinck architecture and engineering
Project : Take Off Brantsandpatents

Woodface® ThermoWood® vuren / Alu geadoniseerd – Brandvertragend geïmpregneerd Bs2ds
Architect : AAVO Architects - Project : Decathlon Evere

Woodface® Padoek
Architect : Vincent Kesteloot Zomergem

Woodface®  ThermoWood® 
                Sweco Belgium nv/sa
Project : Spes Nostra Kuurne

Woodface® W.R. Ceder Sikkens Cetol zwart
Architect : Christophe Baetens

Woodface® W.R. Ceder Woca Exterior Oil zwart

“Voor het gebouw van Brantsandpatents in Gent heb ik gebruik gemaakt van de padoek Woodface®-gevelbekleding van Outdoor Wood Con-
cepts®. Het product was toen pas twee weken op de markt en wij waren de enigen die het konden plaatsen. Om het geheel op een streepjescode 
te doen lijken, werden verschillende breedtes en diktes ingezet. Het was een zeer ingewikkeld project, maar het resultaat kon niet beter zijn. 
De klant wou een uniek karakter en met Woodface® hebben we hier zeker gescoord. Dankzij de duidelijke communicatie en een zeer correcte 
afhandeling van Outdoor Wood Concepts® werd dit een uiterst geslaagd project.” 

Pieter Vrijsen - PxP Projects

Deze aluminium profielen zijn verkrijgbaar gepoederlakt in alle ral-kleuren  
(10 jaar garantie). Lengte: 4 & 5 & 6m. Structuurlakken mogelijk op aanvraag.

Aluminium profielen

gesloten profiel
geen LED-integratie mogelijk

open profiel
enkel bruikbaar in combinatie 

met diffuser voor LED-integratie

Mod. Dep.

AP1 AP2

37 mm (ook 
verkrijgbaar in 25 mm)

Vraag bij bestelling naar uw gepersonaliseerd legplan



• Strakke vormgeving. 

• Uniek design.

• Volledige privacy met behoud van contact met omgeving.

• Windbestendig. 

• Wordt als volledig systeem aangeleverd.

TUINWAND
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Tuinschermen

Tropisch hardhout

Duurzaamheidsklasse I

Hoogtes : 1m80 / 3m

Afmetingen : 58 x 190

wordt aangeboden in :

Tuinscherm

Tuinwand

Voorgemonteerde panelen 
(1780mmx1780mm) bestaande uit : 
 • Houten profielen in W.R. Ceder in 3 afwisselende breedtes. 
  (breedtes : 55, 75 of 130mm – dikte : 26mm)
 • Houten profielen in ThermoWood® in 3 afwisselende breedtes.  
  (breedtes : 55, 75 of 130mm – dikte : 26mm)
 • Houten profielen worden afgewisseld door aluminium profiel.  
  (gepoederlakt - Ral 9005 structuur)

Afwerking achterzijde 3 keuzes  : 
 • Op maat afgekorte tand&groef cederbeplanking. 
  (zelf te monteren).
 • Gepersonaliseerd doek.
 • Zwart schaduwdoek.

In pakket aangeleverd 
Dit alles wordt in pakket geleverd, samen met
 • Voorgemonteerde palen.
 • Een zwart vloeibaar bitumen ter bescherming en afwerk- 
  ing van de palen en kopse kanten van de Woodface®  
  profielen. 
 • Een afwerkingsprofiel voor de bovenzijde.

Optie : 
 • Geïntegreerde onzichtbare tuinpoort.

• Eigentijds en innovatief. 

• Tuinwand met ritme, diepte en verticale belijning.

• Origineel en authentiek.

• Duurzaam en uniek.

• Past bij diverse stijlen.

• Tuinafscherming zonder zichtbare palen.

Neighbours®

Gedeponeerd model en geregistreerd handelsmerkW.R. Ceder®

NIEUW

NIEUW

wordt aangeboden in :

•  Onzichtbaar montagesysteem (ondergronds).

• Gepatenteerd montagesysteem.

Woodface®-tuinwand ThermoWood®



Stuur ons uw project en ontvang  
een leuk geschenk.

Heeft u een project met onze gevelbekleding gerealiseerd? 
Bezorg ons foto’s in hoge resolutie en ontvang een leuk geschenk.

Bezorg je foto's aan: info@outdoorwoodconcepts.be

Wij zijn fabrikant van gevelbekleding en terrassen in hout. De foto's van projecten die wij  
tonen op onze website, FB-pagina, nieuwsbrief, folders zijn projecten die gerealiseerd  
werden door klanten en waarbij zij gebruik maakten van onze gevelbekledings- of terras-
profielen.

Paraju 

Padoek

Ipé

worden aangeboden in :

Onze terrassen 
 in hardhout

• Gedeponeerde schuine kopse tand groef verbinding 
 zorgt dat  water naar voor afgeleid wordt: geen 
 infiltratie in de spouw!
• Gemakkelijke en snelle plaatsing.
• Beschikbaar in diverse houtsoorten en o.a.  
 PEFC® of FSC®.
• Geïntegreerde hoekprofielen beschikbaar voor  
 een strakke en eigentijdse architectuur.

Waarom kiezen voor onze klassieke  
gevelbekledingsprofielen 18x130 mm  
4 zijden tand groef?

G001

G001V

G002

G001 Profielen

G002 Profielen

G001V Profielen

Mod. Dep.

TERRASSEN  
in hardhout

• Uitmuntende duurzaamheid. 

• Minimum aan onderhoud.

• Onzichtbare bevestiging.

• Geeft een mooie overgang tussen woning en tuin.

• Past bij diverse stijlen.
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Padoek
Architect : Vercruysse Dirk

Ipé

Terras T004 Padoek

W.R. Ceder | Louro Gamela | Lariks | Padoek • | Afrormosia •  
ThermoWood® Vuren 100% PEFC®• | Eik rustiek •

W.R. Ceder | Lariks • | Padoek • | Afrormosia • | ThermoWood® Vuren 100% PEFC® • 
Eik rustiek | Accoya®FSC®

W.R. Ceder | Lariks | Eik rustiek | Padoek | Afrormosia • | ThermoWood® Vuren 100% PEFC® •

Worden aangeboden in:

Worden aangeboden in:

Worden aangeboden in:

 • Op bestelling



Nature - Design - Innovation

PEFC/07-31-47/2
SCS-PEFC/COC-005219-R

OUTDOOR WOOD CONCEPTS®

Outdoor Wood Concepts® respecteert het milieu en gaat 
zorgzaam om met de grondstof hout. Zo werken we zoveel moge-
lijk met duurzame PEFC® en FSC® gecertificeerde houtsoorten om  
tegemoet te komen aan de stijgende vraag van de consument 
naar ecologisch verantwoorde bouwmaterialen. Door het 
toepassen van vingerlassen verwerken we ook kortere stukken 
hout om onnodige verspilling tegen te gaan.

NATURE

Hout is een mooi, duurzaam en edel materiaal. Outdoor Wood 
Concepts® maakt hiervan uitsluitend producten die de schoon-
heid van woning en tuin extra onderstrepen. Een uitgepuurd 
natuurlijk design dat leidt tot mooie, strakke en tijdloze gevels 
en gezellige buitenruimtes. Stuk voor stuk producten en toe-
passingen waar schrijnwerkers, architecten en andere bouwpro-
fessionals kunnen mee uitpakken.

DESIGN

Toekomstgericht denken is een belangrijke drijfveer. Dit heeft 
geleid tot een aantal gebrevetteerde systemen die de toon 
aangeven in de sector. Onze unieke, schuine kopse tand-groef  
verbinding en de 
onzichtbare ventila-
tiegleuven bijvoor-
beeld zorgen voor een 
afwatering naar buiten 
toe en voor blijvend 
droge spouw. Zo bent 
u zeker van een per-
fect uitgevoerde job 
die probleemloos de 
elementen trotseert.

INNOVATION

Doorniksesteenweg 202 
8580 Avelgem, België

Tel.: +32 (0)56 96 71 40
Fax:  +32 (0)56 64 58 82

www.outdoorwoodconcepts.be
info@outdoorwoodconcepts.be

Outdoor Wood Concepts® - Free Willy® - “h”[age]® - Woodface® - Neighbours® zijn geregistreerde profielen en/of handelsmerken  
die niet zonder schriftelijke toestemming mogen worden gebruikt of gereproduceerd.

• Eenvoudig in gebruik.
• Onmiddellijk resultaat.
• Niet arbeidsintensief.

Hét wondermiddel  
voor het reinigen  
van een vervuilde  
houten  
gevelbekleding.

Cleaner®

Wenst u de cleaner aan het werk te zien? Bezoek onze website voor video’s:  www.outdoorwoodconcepts.be

Cleaner is een actief en krachtig, gebruiksklaar reinigingsproduct
voor uw vervuilde houten gevelbekleding.

Bezoek onze toonzaal en expo park en 
ontvang uw gratis inspiratiebox.

Vragen over uw project met houten gevelbekleding? 
Wij helpen u graag!

Een houten gevelbekleding maakt uw project heel bijzon-
der. Hebt u specifieke vragen? Wilt u meer technische info? Of  
bespreekt u liever uw plan met een ervaren deskundige? Onze 
specialisten maken graag tijd voor u. Een bezoek aan onze toon-
zaal werkt alvast inspirerend.

Outdoor Wood Concepts maakt u wegwijs in alle technische as-
pecten die bij een houten gevel komen kijken. Zo weet u meteen 
met welke aandachtspunten u 
beter rekening houdt.

Maak een afspraak, dan reser-
veren wij extra tijd om uw plan-
nen en houtkeuzes in detail te 
bespreken.

Tot Binnenkort

Wenst u als 1ste 
op de hoogte te zijn 
van onze nieuwigheden?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief: 
isabelle@outdoorwoodconcepts.be

Stephan Rogge en Dominique Dewaele

Look for our 
FSC®-certified 

products

Het keurmerk voor
verantwoord 

bosbeheer


