SVK vezelcement
gevelplatengamma
Decoratieve gevelplaten
voor een trendy look
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Gevelplatengamma

Dison (BE): Ornimat, kleur 63
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SVK:
Decoratieve gevelplaten
De gevel is het gezicht van de woning en bepaalt het uitzicht
van het gebouw. Als architect, aannemer of opdrachtgever kiest u
dan ook met de grootste zorg het type gevelbekleding, de kleur,
de bevestigingsmethode en de detailafwerkingen.
Ideeën nodig? Bij SVK bent u aan het juiste adres! Het ruime
assortiment decoratieve gevelplaten in vezelcement geeft u totale
creatieve vrijheid. Carte blanche.
Ontdek op de volgende bladzijden de eindeloze variatie- en
combinatiemogelijkheden. In welke stijl u ook bouwt, u vindt hier
vast de inspiratie die u zoekt.

Dison (BE): Ornimat, kleur 63
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DE SVK GEVELPLATEN
Creatieve vrijheid
“Creativity up front.” De decoratieve vezelcement
gevelplaten geven voorrang aan creativiteit. Met
vier verschillende plaattypes, een breed gamma
kleuren en de mogelijkheid op maatwerk krijgt
elk project een originele look. Een uitstraling die
optimaal inspeelt op uw persoonlijke smaak.

Rotselaar (BE): Ornimat, kleur 55 - Architect: Céline Duyver

Ede (NL): Ornimat, kleur 9010 - Architectenbureau De Jong Gortemaker Algra (i.s.m. architectenbureau Koldeweij)
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Nieuwbouw

Renovatie

Landelijke of moderne bouwstijl? Met grote en

Renovatieprojecten zitten al een tijdje in de lift.

strakke oppervlakken of complexere vormen? Alles

De mogelijkheden om een gebouw een complete

in één kleur of in een originele kleurcombinatie,

make-over te geven zijn dan ook bijna eindeloos.

toon op toon of met contrasterende kleuren?

Met de SVK gevelplaten vernieuwt u alvast de

SVK biedt gevelplaten in zowel klassieke als

buitenkant in de stijl die u wilt. Het gevarieerde

trendy kleuren, maar altijd even stijlvol. Op maat

gamma biedt u een waaier aan elegante

verzaagd of in standaard afmetingen. Al dan

oplossingen en geeft de gevel opnieuw een

niet in de massa gekleurd. U vindt hier genoeg

opgefriste en eigentijdse uitstraling.

inspiratie om creatief aan de slag te gaan. Voor
particuliere woningen, maar ook voor kantoor- en
flatgebouwen, winkels enzovoort.

Eppegem (BE): Ornimat, kleur 135

Geventileerde gevel
Bij het geventileerd gevelsysteem werkt de
gevelplaat als ‘regenscherm’. Ze beschut de
achterliggende isolatie en gevelstructuur tegen
alle grillen van ons klimaat. Ondertussen zorgt de
ventilatie tussen de plaat en de achterliggende
bouwdelen ervoor dat de hele constructie blijvend
kan ‘ademen’. De voordelen van een geventileerde
gevel op een rij: minimaal gewicht, maximale
Hombeek (BE): Ornimat, kleur RAL 7021 - Architect: Daan Van Troyen

performantie en optimaal wooncomfort.
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Plaattype voor elke gevel
SVK heeft 4 types gevelplaten: Ornimat,

een gevelplaat voor elke toepassing. Laat u zich

Decoboard, Puro Plus en Colormat. Elke plaat heeft

voor uw bouwproject gerust inspireren door deze

zijn specifieke eigenschappen en troeven. Zo is er

gevarieerde collectie.

ORNIMAT Onbeperkt in kleur en formaat,
op maat en met een gekleurd randje

DECOBOARD
Voor een trendy en duurzame look - snelle levering

10 jaar garantie
SVK garandeert de duurzaamheid van het

maattoleranties, fysieke eigenschappen en

materiaal voor een periode van 10 jaar. Met andere

duurzaamheid. Bovendien geeft SVK ook

woorden, SVK waarborgt dat alle gevelplaten

10 jaar garantie op de kleur (enkel voor

100% voldoen aan de eisen van de Europese

Ornimat en Decoboard).

norm (EN12467) voor weerbestendigheid,
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PURO PLUS

COLORMAT

Volg de dynamiek van de natuur

In de massa gekleurd en gehydrofobeerd

Op de website van SVK…
... vindt u steeds de meest recente informatie over
de gevelpanelen van SVK:
Referenties
Aandachtspunten voor de opslag en het transport

Hebben de voorbeelden in deze inspiratiegids uw

Richtlijnen voor een correcte plaatsing

interesse gewekt? Ontdek ons aanbod dan verder

Productfiches

op www.svk.be.

Lastenboekvoorschriften
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ORNIMAT

Hilversum (NL): Ornimat - Architecten: Radboud Seckel, Martin Huiskes

Decoratieve gevelplaat voor u op maat geleverd
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Esthetiek en kwaliteit gecombineerd in een tijdloos

verzaagd en bieden eindeloze creatieve mogelijk-

en duurzaam product. Dat zijn de Ornimat gevel-

heden. Het breed gamma tinten – van klassiek tot

platen van SVK. Ze worden volledig op maat

trendy – geeft u helemaal carte blanche.

Unieke topkwaliteit
Deze gevelplaten worden afgewerkt met een
UV-bestendige polyurethaanverf met mat uitzicht
(Standaard) of discrete metaalglinstering (Design).
Ze worden op maat verzaagd vóór de
afwerking. De plaatranden worden machinaal
gekleurd met dezelfde hoogwaardige coating
als de zichtzijde. Dat geeft een uniform
effect. Uniek in de wereld van de vezelcement
gevelplaten!

Brasschaat (BE): Ornimat, kleur 130 - Architect: Magnus
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Volledige creatieve vrijheid
Met Ornimat krijgt verbeelding werkelijk alle

en zelfs perforaties voorzien. De afwisseling van

vrijheid! De creatieve mogelijkheden van deze

gevelplaten in vezelcement met hout, gevelsteen

gevelplaat zijn onuitputtelijk. Enerzijds zijn bijna

of metaal opent ten slotte nog meer perspectieven

alle kleuren mogelijk, al dan niet in combinatie

voor een uniek eindresultaat. Met Ornimat tekent

met elkaar (toon op toon of contrasterend).

u voor een totaalconcept.

Anderzijds kunt u spelen met diverse vormen

Middelharnis (NL): Ornimat, kleur RAL 5002 - Spring architecten

Heverlee (BE): Ornimat, kleur 55 - Architect: Geert De Neuter

Grimbergen (BE): Ornimat, kleur RAL 7016
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Hoogvliet (NL): DKV Architecten

Onderhoudsvriendelijk
Ornimat gevelplaten vragen slechts een beperkt
onderhoud. Zuiver water of water met een
vloeibare allesreiniger volstaan.

Het breed gamma kleuren en
het verzagen op maat zorgen
voor onuitputtelijke variatie- en
Leuven (BE): Ornimat, kleur RAL 7021 - Flow architecten

combinatiemogelijkheden.

Ede (NL): Ornimat, kleur 9010 - Architectenbureau De Jong Gortemaker Algra (i.s.m. architectenbureau Koldeweij)
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Uitgebreid kleurenpalet
Met 20 standaard effen kleuren met een mat

afwerkingslaag geeft de gevel namelijk net dat

uitzicht bieden de Ornimat gevelplaten een

iets meer cachet. Zag u ergens een kleur waar u

antwoord op ieders smaak. Klassiek of trendy.

helemaal weg van bent? Of wilt u de gevelpanelen

Al dan niet onderling gecombineerd. Toon op toon

perfect laten aansluiten op de kleur van de andere

of contrasterend. U kiest. De 16 kleuren van het

materialen van het gebouw? Bijna alles is mogelijk

Ornimat design gamma zijn daarbij het neusje

in de NCS- of RAL-kleur van uw keuze.

van de zalm. De discrete metaalglinstering in de

Istanbul (TU): Instanbul Technical University

De plaatranden worden mee
gekleurd waardoor een volledig
uniform geheel ontstaat.
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Tielt (BE): Ornimat, kleur 134

Maatwerk
Ornimat is een totaalconcept. Geen standaard

dat onmiddellijk kan worden gemonteerd zonder

product, maar puur maatwerk. De gevelplaten

voorafgaand zaagwerk of manuele handelingen.

worden verzaagd volgens de opgegeven
afmetingen en specificaties: schuin, gebogen, met

We kunnen - op vraag - de op maat verzaagde

of zonder voorgeboorde gaten. De randen worden

platen ook op de werf aanleveren volgens de

tegelijk met de plaat gekleurd zodat een kant-

wensen van het montagebedrijf om een zo snel

en-klaar product de fabriek verlaat. Een product

mogelijke plaatsing te garanderen. Time is money!

Elsene (BE): Ornimat, kleur 56
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DECOBOARD
Voor een trendy en duurzame look
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Op zoek naar een hedendaagse strakke gevel-

de allerbeste grondstoffen en afgewerkt met 3

afwerking? Dan zijn de Decoboard gevelplaten

lagen UV-bestendige acrylaatverf. De 4 beschikbare

van SVK de ideale oplossing, zowel bij nieuwbouw

standaardkleuren van deze coating zijn tijdloos en

als renovatie. De platen worden vervaardigd uit

geven uw gevel een moderne, trendy look.

Altijd op voorraad
De Decoboard gevelplaten in standaard kleuren
zijn steeds op voorraad en kunnen dus snel
worden geleverd. Bovendien zijn ze beschikbaar
in twee formaten wat de optimalisatie weer ten
goede komt.

Decoboard gevelplaten
werken de gevel perfect af in
hedendaagse kleuren.
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PURO PLUS
Volg de dynamiek van de natuur
De Puro Plus gevelplaat, verkrijgbaar in twee

geen coating. Wisselende weersomstandigheden

standaardafmetingen, is natuurgrijs in de massa en

creëren een typisch, natuurlijk kleurenspel van

heeft een licht geschuurd oppervlak dat patineert

grijsschakeringen. Ideaal voor een gevel met een

door de inwerking van de natuur. Puro Plus heeft

robuust maar natuurlijk uitzicht.

Natuurlijke uitstraling
Door het licht geschuurde oppervlak van de

een schijnbaar eenvoudig product toch een mooi

vezelcement gevelplaten straalt Puro Plus de

esthetisch effect.

puurheid van glad beton uit. Zo creëert u met

Maaseik (BE): Architect Jef Vandekerkhof
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Altijd op voorraad
Puro Plus gevelplaten zijn uit voorraad leverbaar.

Puro Plus geeft een natuurlijke
dynamiek aan uw gevel.

Maaseik (BE): Architect Jef Vandekerkhof
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COLORMAT

In de massa gekleurd en gehydrofobeerd
De Colormat gevelplaten zijn volledig in de massa

afstotende plaat, die natuurlijk veroudert. Voor een

gekleurd en geautoclaveerd. Dankzij de afwerking

genuanceerd natuurlijk uitzicht is Colormat dus de

met een kleurloze hydrofobering blijft de basistint

juiste keuze.

behouden. Het resultaat is een water- en vuil-
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Boom (BE): Colormat, kleur H402

Hedendaagse, natuurlijke look
Colormat gevelplaten worden tijdens de productie
lichtjes geschuurd. Op hun zichtzijde ontstaat
hierdoor een fijn lijnenpatroon. Door de matte
beschermlaag verloopt het verouderingsproces
op natuurlijke wijze. Dankzij de transparante
afwerking behouden de platen de typische look
van vezelcement.
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PLAATSING
SVK heeft door de jaren heen diverse methodes ontwikkeld voor de
bevestiging van gevelplaten. Elk van deze technieken garandeert een
duurzaam resultaat. Bovendien is zowel zichtbare als onzichtbare bevestiging
mogelijk met dezelfde plaatdikte (8 mm) en dat is uniek!

Zichtbare bevestiging
SCHROEVEN

RIVETTEREN

Alle gevelplaten van SVK kunnen met

Op metalen draagstructuren kunnen alle gevelplaten

schroeven worden vastgezet op de (houten

van SVK met rivetten (klinknagels) worden

of metalen) draagstructuur. Hiervoor worden

bevestigd.

gevelplaatschroeven met gelakte ronde bolkop
gebruikt. Ze worden loodrecht en centraal in de
voorgeboorde schroefgaten geplaatst. Zonder dat
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ze weliswaar te strak aansluiten, zodat de werking

Schroeven en rivetten zijn verkrijgbaar in

van de platen mogelijk blijft.

dezelfde kleur als de gevelplaat.

Onzichtbare bevestiging
Wilt u een extra egale gevelafwerking?
Een gevelbekleding zonder zichtbare

UNIEK!

MECHANISCHE BEVESTIGING
OP 8 MM GEVELPLATEN

bevestigingspunten? Kies dan voor onzichtbare

Door de sterkte van onze plaat kan je de 8 mm

bevestiging van de gevelplaten.

gevelplaten van SVK ook gebruiken bij onzichtbare
mechanische bevestiging (bij Ornimat, Decoboard

LIJMEN

en Puro Plus). In de achterkant van de gevelplaten

SVK gevelplaten worden verlijmd met een elastisch

worden gaten op maat voorgefreesd. Daarin

blijvend lijmsysteem speciaal ontwikkeld voor

worden plaathaken of plaathaakprofielen bevestigd

gevelplaten. Dit bestaat uit een dubbelzijdige,

met een spanningsloos anker (bestaande uit

zelfklevende strip en een duurzaam elastische lijm.

een huls en een zeskant kopschroef). Met deze

Meer informatie vindt u in de technische fiches op

plaathaken worden de gevelplaten dan op de

www.svk-europe.com.

onderconstructie bevestigd. Het resultaat ziet er
stijlvol en bijzonder strak uit.
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GEVELPLATENGAMMA
MERKNAAM

ORNIMAT

EXCLUSIEF

» Twee-componenten polyurethaanverf
AFWERKING

» Op maat verzaagd
» Hoogwaardige coating
» Meegekleurde randen

AFMETINGEN (mm)
» NIET GEKANTRECHT

-

» GEKANTRECHT

≤ 3070 x 1220

DIKTE (mm)

8

16 DESIGN-KLEUREN

20 STANDAARDKLEUREN

KLEUREN

51
beige

53
parelgrijs

54
grijs

55
wit

56
grijsblauw

60
lichtgrijs

68
donkergrijs

69
antraciet

70
pastel geel

71 pastel
licht beige

75
pastel violet

78
77 pastel
midden blauw pastel groen

765
lichtbruin

1015
ivoorwit

3002
karmijnrood

9010
eischelpwit

130
zilver

131
tin

133
goud

134
kaneelbruin

135
koper

140
hematiet

151
amethist

152
agaatblauw

153 aventurijn 154
groen
brons

143 serpentijn 144
ebben
groen

61
zwart

63
rood

79
wolkenwit

141
aubergine

142
inktblauw

160
nikkel

163
pistachegroen

Zag u ergens een kleur waar u helemaal weg van bent?
Of u wilt de gevelplaten perfect laten aansluiten op
de kleur van de andere materialen van het gebouw?
Bijna alles is mogelijk in de NCS- of RAL-kleur van uw keuze.

PLAATSINGSWIJZE
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schroeven / rivetteren / lijmen / onzichtbare mechanische bevestiging

DECOBOARD

PURO PLUS

COLORMAT

» Acrylaatverf

» Levendige grijstinten

» Gehydrofobeerd

» Korte levertermijn

» Natuurlijke uitstraling

» Levendige kleuren

» Hedendaagse kleuren

» Licht geschuurde afwerking

» Natuurlijke schakering

» Gladde afwerking

» Korte levertermijn

» In de massa gekleurd

3085 x 1235 & 2535 x 1235

3085 x 1235 & 2535 x 1235

3070 x 1220 & 2520 x 1220

3070 x 1220 & 2520 x 1220

3050 x 1220 & 2500 x 1220

8

8

8
H402
slate

H403
storm

H405
natural

H406
camel

H407
daybreak

H408
chestnut

H409
sunset

H410
earth

H411
raspberry

H412
champagne

H401
jasmine

4 BASISKLEUREN

505
wit

600
lichtgrijs

8 PROJECTKLEUREN

608
donkergrijs

601
zwart

H404
charcoal

schroeven / rivetteren / lijmen /

schroeven / rivetteren / lijmen /

schroeven / rivetteren /

onzichtbare mechanische bevestiging

onzichtbare mechanische bevestiging

lijmen (volgens advies SVK)
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SVK/02.14/VLNL_GVP

Interesse in de gevelplaten van SVK?

© 2014, SVK nv / De in deze brochure afgedrukte kleuren benaderen zo goed mogelijk de werkelijkheid.
SVK kan de informatie in deze brochure te allen tijde aanpassen zonder voorafgaande verwittiging

Bezoek onze website op www.svk.be
of bel +32 3 760 49 00.

SVK nv
Aerschotstraat 114, B-9100 Sint-Niklaas
T: +32 3 760 49 00
F: +32 3 777 47 84
info@svk.be / www.svk.be

Creativity up front.
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GEVEL & DAK

