
Fabrikant van gevelbekleding, tuinafsluiting & terrassen

Verticale
gevelbekleding

The Original
Origineel, uniek & architecturaal

Gebruik de handige webtool en ontvang je legplan.

Handige afstandshouder  
voor efficiënte plaatsing  
wordt meegeleverd.

Copyright Outdoor Wood Concepts®. Woodface® en Outdoor Wood Concepts® zijn 
geregistreerde handelsmerken van Houtmagazijn Verdonckt NV en mogen niet 
zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt. De Woodface® modellen zijn 
gedeponeerd.

Het voortdurend streven naar verbetering van onze producten kan leiden tot 
aanpassingen aan onze producten zonder voorafgaande kennisgeving.

Doorniksesteenweg 202, B-8580 Avelgem
Tel.: +32 (0)56 96 71 40  
info@outdoorwoodconcepts.be 
www.outdoorwoodconcepts.be

Uw verkooppunt:

Woodface® W.R. Ceder



Geveloplossing
Design: Roel Vandebeek
Gedeponeerde modellen

“Every face is unique and different, with its own story of 
experiences, thoughts and beliefs.  

Our faces tell people about who we are 
or try to hide it... .”

Woodface® is een unieke, architecturale en innovatieve geveloplossing waarbij hout en aluminium worden afgewisseld 
en veel combinaties mogelijk zijn. Het tijdloze karakter van Woodface® werd ontworpen door designer Roel Vandebeek – 
#itsaroel.
Woodface® werd
• in 2014 bekroond met het Henry van de Velde-label
• geselecteerd door Designregio Kortrijk als één van de 50 meest innovatieve producten uit de regio
• genomineerd voor de OVAM Design Award

Iedere gevel krijgt de uitgesproken #itsaroel stempel:

•  Een uitgesproken verticale belijning

• Ritme en reliëf in de gevel door de gezochte afwisseling van 

niet gelijkvormige houten profielen

•  Karaktervol contrast tussen hout en aluminium

• Unieke combinatie van 9 houten en 2 aluminium profielen  

80% komt uit gerecycleerd materiaal.
Mogelijkheid om Led te integreren.

De aluminium profielen zijn verkrijgbaar gepoederlakt in alle RAL-kleuren (structuurlak) of geanodiseerd.

De houten profielen zijn standaard onbehandeld. Op aanvraag kan u de profielen geolied (exterieur)  
of gelakt (interieur) verkrijgen.

HOUTEN MASSIEVE PROFIELEN

REEDS MEER DAN 1000 REALISATIES

ALUMINIUM PROFIELEN
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Onzichtbare bevestiging

Veel combinaties mogelijk

Houten profielen: verkrijgbaar met houtolie  
afwerking in diverse kleuren
Aluminium profielen : alle RAL-kleuren mogelijk, 
standaard met Qualicoat Seaside afwerking

Conform brandreactieklasse D-s2,d0 en B-s2,d0  
mits specifieke opbouw en bepaalde  voorwaarden 
(gevelopbouw, houtsoorten, type isolatie...)

Gedeponeerd model en geregistreerd  
handelsmerk

Verticaal

VERKRIJGBAAR IN: 

Thermo Vuren  
100% PEFC Certified

W.R. Ceder  
100% PEFC Certified

Thermo Ayous  

Padoek

Afrormosia  

Accoya®  
FSC® Mix 70% 

 op bestelling

FSC® C139972

The mark of
responsible forestry
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gesloten profiel 
zonder LED-integratie

open profiel 
met LED-integratie

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

indicatieve kostprijsberekening:
www.outdoorwoodconcepts.be

Woodface® W.R. Ceder behandeld met Woca® Exterior Oil Zwart
Woodface® Thermo Vuren
Architect: Philip RoobrouckWoodface® Afrormosia Woodface® Padoek


