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De duurzaamheid van vezelcement
De calliclad gevelstroken zijn tijdloos en geschikt
voor de meest diverse toepassingen, zowel binnen
als buiten.

Calliclad
Gevelstroken

Topgevels

Bijgebouwen

Gevels

®

Comptoir du Bâtiment nv
Bergingen

Kuiermansstraat 1,
1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgium
Tel: + 32 15 71 74 80 info@callibo.com

10 jaar
kleurg
a

rantie
Weinig
onde r
houd
Eenvo
ud
te plaa ig
t sen

De charme van hout met de
duurzaamheid van composietcement

Calliclad gevelstroken zijn
decoratieve composietcementstroken van hoge kwaliteit ideaal
voor gevelbekleding.

Afmetingen

Eenvoudig te installeren in 7 stappen

Dankzij hun licht gewicht (4 kg/strook) en de gemakkelijk
hanteerbare afmetingen kunnen de Calliclad gevelstroken
zonder veel moeite geplaatst worden. Eén verpakking
bevat 6 stroken waarmee u 1,68 m² gevel kan bekleden.

De plaatsing van calliclad gevelstroken is zeer eenvoudig.
De gevelstroken worden geschroefd op een verticale
houten draagstructuur.
Een universeel hoekprofiel, in de kleuren van de gevel
stroken, maakt de afwerking eenvoudig. Dit profiel is snel
te plaatsen en zorgt voor een strakke randafwerking.

De toepassingen van Calliclad gevelstroken zijn eindeloos. Naast gevelbekleding perfect voor de bekleding
van topgevels, dakranden, dakkapellen, renovatie van
bestaande muren, bijgebouwen en tuinhuisjes. Voor
nieuwbouw en renovatie met of zonder isolatie.
6

175 cm

Voordelen

19 cm

3 cm

Calliclad gevelstroken zijn gemaakt uit composiet
cement, een milieuvriendelijk materiaal op basis van
cement, zand, kalk en natuurlijke vezels. Het materiaal
is water en vocht bestendig. Calliclad gevelstroken
weerstaan dan ook moeiteloos de tand des tijds.

0,8 cm

3 cm
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Meer gedetailleerde info betreft plaatsing,
vindt u op onze website www.callibo.com.
Bekijk ook de installatievideo op www.callibo.com.

Kleuren
eenvoudige
plaatsing

Stap 1: Aanbrengen van de draagstructuur.
Stap 2:	Plaatsen van geperforeerd afsluitprofiel
aan de onderzijde.
Stap 3: PE voegband nieten op de latten.
Stap 4: Plaatsen van hoekprofielen.
Stap 5: Plaatsen van de startlat.
Stap 6: Op lengte zagen van de stroken.
Stap 7: Bevestigen van de planken.

De calliclad gevelstroken zijn reeds vooraf voorzien
van verschillende verflagen. De stroken zijn vormvast
waardoor u niet meer hoeft te herschilderen.

Toebehoren
Calliclad aluminium afwerkprofiel:
universeel profiel voor binnenhoek,
buitenhoek en eindafwerking,
beschikbaar in de kleuren van de
gevelstroken (lengte 3,0 m).

IJswit
(cal1 = Ral 9003)

Ivoorwit
(cal7 = Ral 9001)

Platinum Grijs
(cal5 = Ral 7047)

Grafietgrijs
(cal18 = Ral 7024).

Indien gewenst zijn de Calliclad gevelstroken ook overschilderbaar.

Zwarte voegband (PE):
wordt aangebracht op de verticale
draagstructuur (rol van 30 lm).
Geperforeerd aluminium afsluitprofiel:
voor het afsluiten van de spouw
onderaan (lengte 2,5 m).

