SOLUTIONS

Voor binnen en buiten
by Carpentier Hardwood Solutions

Interieurarchitect: Jan Natens

Slimme oplossingen voor snelle plaatsing
Carpentier zet in op slimme systemen om het plaatsingsgemak voor de professional te verhogen.
Dankzij onder andere onze QuickClip® profielen en de Grad-toebehoren kan er zelfs tot 50 % tijd op
plaatsing bespaard worden.

Trendy design
‘Smart Solutions’ staat ook voor slim design. De verschillende profielen van Carpentier zijn uniek en getuigen
van een trendy design.

ONZE
SMART
SOLUTIONS

Waarom kiezen voor Smart Solutions van Carpentier?
Onze QuickClip® producten leveren tot 50 % tijdsbesparing op bij de plaatsing.

De zorgvuldige afwerking op maat van onze producten vermijdt overtollig afval.
Carpentier garandeert duurzaamheidsklasse I voor HOTwood essen en HOTwood bamboe,
I/II voor HOTwood naaldhout.
We kiezen resoluut voor hout uit duurzaam beheerde bossen. Ons HOTwood is het
beste alternatief voor tropisch hardhout. Dit ecologisch denken trekken we door in alle
productieprocessen.
Uitgebreid gamma profielen en afwerkingen

Carpentier,
uw ecologische partner
Als één van de eerste Belgische bedrijven met een PEFC- en FSC®-keurmerk stelt Carpentier duurzaam
ondernemen met respect voor het milieu prioritair. We zien er streng op toe dat alle hout afkomstig is
uit legale, verantwoord beheerde bossen. Bovendien bieden we geen tropisch hardhout aan, maar kiezen
we bewust voor duurzame, ecologische alternatieven zoals eiken, thermisch gemodificeerd hout en
reclaimed hout. Deze ecologische visie wordt consequent doorgetrokken in onze productieprocessen en
in de ontwikkeling van onze producten.

Slimme oplossingen
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SLIMME
OPLOSSINGEN
Carpentier biedt verschillende slimme systemen aan die
de plaatsing eenvoudiger maken. Dankzij het gebruik van
het Grad-systeem, garanderen onze unieke QuickClip®
producten bovendien een snelle montage (50 % tijdwinst).
Ook de afstand tussen de profielen is altijd perfect,
wat visueel een mooi resultaat oplevert.

QUICKCLIP® PRODUCTEN VOOR BINNEN EN BUITEN
QuickClip® staat voor prachtige houten profielen in combinatie met het eenvoudig en onzichtbaar bevestigingssysteem van Grad,
waarbij clips op een aluminium onderconstructie worden gemonteerd en er geen zichtbare schroeven of spijkers zijn.
Een houten terras aanleggen of een gevel, poort en omheining bekleden: met onze QuickClip® houtproducten is het simpeler dan ooit!

splintervrij: montage zonder

50 % tijdbesparing

spijkers en schroeven maakt

op plaatsing

boren overbodig

naadloos resultaat dankzij
automatische uitlijning

onzichtbare, esthetische

bevestigd op aluminium

en naadloze bevestiging

onderconstructie

Grad-clips

Alu Flat rail 12 mm
(G E V EL B EK L ED I N G )

Alu Perfect rail 39 mm
( T ER R A S )

Snel en eenvoudig demonteerbaar met een set handige demontagesleutels (zie p. 7)

Benieuwd hoe QuickClip® werkt?
Bekijk de demonstratie online: carpentier.be/nl/videos

5
SLIMME
OPLOSSINGEN

optimale ventilatie
dankzij isolerende laag

Het Grad-railsysteem
met voorgemonteerde

Voordelen van aluminium
onderconstructies:

SLIMME
OPLOSSINGEN
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1.

Perfecte vormvastheid

2.

Stabiliteit over de ganse lengte

3.

Levenslange duurzaamheid

4.

Zwart gecoat om zonreflectie
te vermijden

5.

Demonteerbaar met
speciale sleutels

ALUMINIUM
ONDERCONSTRUCTIES
Alu Flat Rail 12 mm
(G E V EL B EK L ED I N G )

Goed om te weten: de clips

•

Onzichtbare bevestiging

worden vooraf op de onder-

•

Snelle en efficiënte plaatsing:

constructie gemonteerd,

aan de slag en hoeft de
Alu Perfect Rail 39 mm
( T ER R A S )

de onderconstructie.

Splintervrij: montage zonder
schroeven of spijkers maakt

voorgegroefde houten planken
alleen nog vast te klikken op

tussen de planken en
het dragende frame

op de dure plaatsingskosten
•

boren overbodig
•

Geen overtollig afval

Optimale ventilatie: de clips
creëren een isolerende laag

besparing van maar liefst 50 %

en dit op de juiste afstand.
De vakman kan dus onmiddellijk

•

•

Naadloos resultaat:
automatische uitlijning
van de planken

Demontagesleutels

De demontagesleutels zijn een handig
hulpmiddel om onze QuickClip®
terrasplanken of gevelbekleding los
te klikken.
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De vakman kan er heel eenvoudig en
mee verwijderen.

Top Link & Top Cube

REGELBARE
TERRASDRAGERS

Top Link

De terrasdragers van Grad bieden de perfecte

Gewicht: 311 g

oplossing bij de aanleg van een houten terras op

Basis: 80 stuks per zak

een oneffen ondergrond of een verhoogd terras.

Hoogte: van 100 mm tot 1 meter

Ze zijn universeel toepasbaar, eenvoudig te

Verlengstukken:

Top Cube

De Top Link is een handige tool om een
stabiele lengteverbinding te maken
tussen de aluminium onderconstructies
en een perfecte uitlijning te garanderen.

plaatsen, gemakkelijk regelbaar en afgestemd op

1 paar: 120 tot 185 mm

de aluminium onderconstructie. Er is slechts één

2 paar: 185 tot 230 mm

Met de Top Cube als bevestigingssteun

model nodig om hoogteverschillen van 100 mm

3 paar: 230 tot 275 mm

kunt u ook de boordplanken van het

tot 1 meter te overbruggen*.

4 paar: 275 tot 325 mm

terras naadloos bevestigen.

...
*Bij conventionele terrasdragers zijn er 4 à 5 modellen nodig voor
deze hoogteverschillen.

SLIMME
OPLOSSINGEN

zonder beschadiging plank per plank

ONZE ECOLOGISCHE HOUTSOORTEN
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SLIMME
OPLOSSINGEN

HOTwood essen

HOTwood naaldhout

G R E N E N (met knopen)

C L E A R P I N E (foutvrij)
Beschikbaar voor:

Beschikbaar voor:

Beschikbaar voor:
Gevelbekleding		

HOTwood naaldhout

p. 11

p. 13

Gevelbekleding		

Gevelbekleding		

•

Buiten

•

Buiten

•

Buiten

•

Binnen

•

Binnen

•

Binnen

Terrassen		 p. 20

Terrassen		 p. 20

HOTwood wordt bij een thermobehandeling verwarmd tot minimaal 215 °C.
Dit gebeurt met stoom om scheuren en barsten in het hout tegen te gaan.
Het thermohout is na deze behandeling te vergelijken met tropisch hardhout van
klasse I/II en heeft een verbeterde vormvastheid alsook een zeer aantrekkelijke
kleur. Bovendien biedt het stabiele HOTwood een verhoogde duurzaamheid en
een betere weerstand tegen vocht en houtrot. Kortom, een ideaal alternatief voor
tropisch hardhout.

VOORDELEN VAN HOTWOOD
Duurzaamheidsklasse I (essen en

•

Vormvast en stabiel

bamboe) & I/II (naaldhout)

•

Warme kleur

•

100 % ecologisch, milieuvriendelijk

•

100 % rendement

•

Onderhoudsarm

•

Mooie vergrijzing

•

Goede weerstand tegen
verrotting

•

Goed verwerkbaar

•

100 % recycleerbaar

•

p. 14

*
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Eiken

Oud hout

Andere

p. 15

Gevelbekleding		

p. 24

•

Buiten

•

Buiten

Beschikbaar voor:

•

Binnen

•

Binnen

Terrassen		 p. 21

Terrassen		 p. 21
Dakbeschot		

p. 23

Eiken is afkomstig uit duurzaam beheerde

Carpentier biedt een exclusieve collectie

HOTwood bamboe bezit uitstekende

bossen en wordt gezaagd in onze eigen

gerecycleerd oud hout voor binnen- en

hardhoutachtige eigenschappen en vormt

zagerij. Deze inheemse houtsoort is

buitentoepassingen. Dit reclaimed hout komt

een uitermate duurzaam alternatief voor

ecologisch verantwoord en daarom

uit oude woningen, schuren en slooppanden

tropisch hardhout. Door de gepatenteerde

voorzien van een PEFC-label (evt. FSC -label

en wordt bij ons verwerkt tot prachtige oude

warmtebehandeling op 200° is thermisch

mits meerprijs).

vloer- en wanddelen. Oude planken zijn dus

bamboe qua hardheid, stabiliteit en

enorm duurzaam. Bovendien is elke plank

duurzaamheid zelfs superieur aan de beste

uniek en authentiek.

tropische hardhoutsoorten. Bovendien

®

Eikenhout is duurzaam en bestand tegen

heeft het veel ecologische troeven en een

weersinvloeden. Hierdoor is eiken erg
geschikt voor buitentoepassingen zoals

Meer info: zie p. 24

natuurlijke uitstraling. Verder bieden

gevelbekleding. Na verloop van tijd gaat

we ook terrasplanken aan in minder

het hout mooi vergrijzen.

bekende ecologische houtsoorten zoals
Accoya en Kebony.

SLIMME
OPLOSSINGEN

HOTWOOD BAMBOE*,
ACCOYA, KEBONY

Beschikbaar voor:

Beschikbaar voor:
Gevelbekleding		

(reclaimed)

GEVELBEKLEDING

GEVELBEKLEDING
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Carpentier levert kwaliteitsvolle houten gevelbekleding in eiken,
thermisch hout en oud hout. Door onze nauwe samenwerking
met productontwikkelaars kunnen wij innovatieve en trendy
profielen op de markt brengen die gebruiksvriendelijker en
beter te verwerken zijn. Onze slogan is dan ook niet voor niets
‘Smart wood for nice places’.

ONZE TROEVEN

hout: HOTwood essen
profiel: Rhombus QuickClip®

•

Diverse profielen beschikbaar in verschillende houtsoorten

•

QuickClip® profielen met onzichtbaar Grad-bevestigingssysteem

•

Snelle plaatsing

•

Alle profielen in verschillende afwerkingen/kleuren mogelijk

HOTWOOD
Essen
Plus line (QuickClip®)

Halfhouts rabat (QuickClip®)

Vaste breedtes, wisselend patroon

Rhombus (QuickClip®)

Triple

11
20 mm
90 65 140 90 65 40 90 140 65mm

26 mm
52 mm

130 mm

Afmetingen

Afmetingen

Afmetingen

Afmetingen

Profiel: 20 x 150 (dekbreedte 142) x 1800 mm of meer
Onderconstructie: 12 x 55 mm

Profiel: 20 x 40 | 65 | 90 | 140 x 1800 mm of meer
Tussenafstand: 4 mm of 10 mm
Onderconstructie: 12 x 55 mm

Profiel: 20/26 x 52 x 1800 mm of meer
Tussenafstand: 2 mm
Onderconstructie: 12 x 55 mm

Profiel: 26 x 130 (dekbreedte 123) x 1800 mm of meer

Ook verkrijgbaar zonder bevestigingssysteem

Ook verkrijgbaar zonder bevestigingssysteem

Parallel

Cubus (QuickClip®)

Planchet T&G

T&G op de koppen
Lengtes:
35%: 900 tot 1500 mm
60%: 1800 tot 2700 mm
5%: 3000 mm

Verplicht
assortiment
te nemen

40 mm
40 mm

90 mm

Profiel: 20 x 132 mm (dekbreedte 123 mm)

40 mm

40 mm

26 mm

Afmetingen

Pulse line (QuickClip®)

NEW

20 mm
140 mm

20/40 mm

Afmetingen

Afmetingen

Afmetingen

Profiel: 26 x 90 (dekbreedte 76) x 1800 mm of meer

Profiel: 40 x 40 x 1800 mm of meer
Gelamelleerd (2 keer 20 x 40 mm)
Tussenafstand: 20 of 40 mm
Onderconstructie: 12 x 55 mm

Profiel: 40 x 40 mm | 20 x 140 x 1800 mm of meer
Tussenafstand: 4 mm
Onderconstructie: 12 x 55 mm

Ook verkrijgbaar zonder bevestigingssysteem

GEVELBEKLEDING

40 40 140

20/26
mm

HOTWOOD
Essen
Open line

Closed line

3D (QuickClip®)

Dubbele rhombus
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GEVELBEKLEDING

20/26
mm

26 mm

40 mm
20/40 mm

20 mm
65 mm

52 mm

155 mm

Afmetingen

Afmetingen

Afmetingen

Afmetingen

Profiel: 20/26 x 52 x 1800 mm of meer

Profiel: 26 x 65 (dekbreedte 58) x 1800 mm of meer

Profiel: 20 x 155 (dekbreedte 146) x 1800 mm of meer

Profiel: 40 x 40 x 1800 mm of meer
Onderconstructie: 12 x 55 mm

Open line (QuickClip®)

Fine line (QuickClip®)

Reliëf (QuickClip®)

Pillar line

NEW

Ook verkrijgbaar
in aluminium

65
20/26
mm

20 mm
52 mm

65

40

40

90

65

65

65

40

40

40
mm

90

90
20
mm

40 mm
733 mm

40 mm
140 mm

Afmetingen

Afmetingen

Afmetingen

Afmetingen

Profiel: 20/26 x 52 x 1800 mm of meer
Tussenafstand: 10 mm
Onderconstructie: 12 x 55 mm

Profiel: 20 x 40 x 1800 mm of meer
Tussenafstand: 5 mm
Onderconstructie: 12 x 55 mm

Profiel: 20 x 40 | 65 | 90 x 1800 mm of meer

Profiel: 40 x 140 x 1800 mm of meer
(gevingerlast vanaf 3000 mm)

Ook verkrijgbaar zonder bevestigingssysteem

Vaste lamellen op vaste afstand van elkaar te plaatsen
Massief en gelamelleerd

HOTWOOD
Naaldhout grenen

(met knopen)

Planchet T&G

Plus line (QuickClip®)

Zweeds rabat

Fine line (QuickClip®)

Vaste breedtes, wisselend patroon
Standaard ook
verkrijgbaar met
zwarte afwerking
(breedte 190 mm)

Ook verkrijgbaar
in aluminium

13
26 mm

20 mm

20 mm
40

140 mm

140

90

40 mm

65

Afmetingen

Afmetingen

Afmetingen

Afmetingen

Profiel: 20 x 140 (dekbreedte 132) x 2700 mm of meer

Profiel: 26 x 140 (dekbreedte 125) x 2700 mm of meer

Profiel: 26 × 40 | 65 | 90 | 140 x 2700 mm of meer
Tussenafstand: 4 mm of 10 mm
Onderconstructie: 12 x 55 mm

Profiel: 20 x 40 x 2700 mm of meer
Tussenafstand: 5 mm
Onderconstructie: 12 x 55 mm

Ook verkrijgbaar zonder bevestigingssysteem

Ook verkrijgbaar zonder bevestigingssysteem

Cubus (QuickClip®)

Reliëf (QuickClip®)

Dubbele rhombus

Triple

65
26 mm

26 mm

42 mm
130 mm

140 mm

42 mm

18/38 mm

65

40

40

90

65

65

65

40

40

40
mm

90

90
20
mm

733 mm

Afmetingen

Afmetingen

Afmetingen

Afmetingen

Profiel: 26 x 140 (dekbreedte 132) x 2700 mm of meer

Profiel: 26 x 130 mm (dekbreedte 123) x 2700 mm
of meer

Profiel: 42 x 42 x 2700 mm of meer
Tussenafstand: 18 of 38 mm
Onderconstructie: 12 x 55 mm

Profiel: 20 x 40 | 65 | 90 x 2700 mm of meer

Ook verkrijgbaar zonder bevestigingssysteem

GEVELBEKLEDING

140 mm

20 mm

HOTWOOD
Naaldhout grenen

Naaldhout clear pine

(met knopen)

Jump line

(foutvrij)

Planchet T&G

NEW

Rhombus (QuickClip®)

Piano (QuickClip®)

Standaard ook
verkrijgbaar
met zwarte
afwerking
(7 jaar garantie
op kleur)

14
26
mm

GEVELBEKLEDING

20
mm
90 mm

68 mm

115 mm

20 mm

20 mm

115 mm

134 mm

20 mm
65 mm

134 mm

Afmetingen

Afmetingen

Afmetingen

Afmetingen

Een combinatie van 4 profielen:
20 x 90 (dekbreedte 71) | 26 x 68 (dekbreedte 49)
20 x 115 (dekbreedte 96) | 26 x 115 (dekbreedte 96)
x 3000 mm of meer

Profiel: 20 x 134 (dekbreedte 131) x 2700 mm of meer

Profiel: 20 x 65 x 2700 mm of meer
Tussenafstand: 2 mm
Onderconstructie: 12 x 55 mm

Profiel: 20 x 134 (dekbreedte 131) x 2700 mm of meer
Onderconstructie: 12 x 55 mm

Halfhouts rabat (QuickClip®)

Open line (QuickClip®)

Uitermate geschikt voor blind vernagelen

Ignite planchet T&G
(gebrande look)

20 mm

20 mm
140 mm

20 mm
65 mm

138 mm

Afmetingen

Afmetingen

Afmetingen

Profiel: 20 x 140 (dekbreedte 132) x 2700 mm of meer
Prijstechnisch alternatief voor gebrand hout
Geschikt voor binnen en buiten

Profiel: 20 × 138 (dekbreedte 131) x 2700 mm of meer
Onderconstructie: 12 x 55 mm

Profiel: 20 x 65 x 2700 mm of meer
Tussenafstand: 10 mm
Onderconstructie: 12 x 55 mm

EIKEN
Ruw

Geschaafd

Black oak

Potdekseldelen

Smooth Zweeds rabat

Planchet 2-zijdig T&G
(2-zijdig bruikbaar)

Barcode

15
27 mm

20 mm

10 mm

20 mm

20/40 mm
142

82

52

Afmetingen

Afmeting

Afmeting

Afmetingen

Profiel: ±27 x ±150/190 x 1500 mm of meer

Profiel: ±20/10 x ±190 (dekbreedte 170 mm) x 1500 mm
of meer

Profiel: ±20 x ±190 (dekbreedte 170) x 1500 of meer

Profiel: 20/40 × 52 | 82 | 102 | 142 x 3000 mm of meer
Gevingerlast
(Evt. voor grote hoeveelheden op vaste lengte naar wens
haalbaar tot 6000 mm)

OF ±20/10 x ±150 (dekbreedte 130 mm) x 1500 mm of
meer

Zweeds rabat

30 mm

8 mm

Planchet 4-zijdig T&G

Halfhouts rabat

20 mm

20 mm
150/190 mm

± 185 mm

190 mm

Afmetingen

Afmeting

Afmeting

Profiel: ±30/8 x ±185 (dekbreedte 170) x 2500
tot 4000 mm
Schuin doormidden gezaagd.
(Afwijkingen tot 4/5 mm in de dikte mogelijk)

Profiel: ±20 x ±190 (dekbreedte ±180) x 1500 mm
of meer

Profiel: ±20 x ±190 (dekbreedte 170) x 1500 mm of meer

OF ±20 x ±150 (dekbreedte ±140) x 1500 mm
of meer

GEVELBEKLEDING

102

190 mm

150/190 mm

150/190 mm

WAND- EN
PLAFONDBEKLEDING

WAND- EN
PLAFONDBEKLEDING
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Bekijk ons volledig
assortiment wand- en
plafondbekleding online
op www.carpentier.be

Onze slimme systemen zijn ook zeer geschikt voor binnentoepassingen. In combinatie met stabiel thermohout leent
het unieke bevestigingssysteem van Grad zich bijvoorbeeld perfect
voor het bekleden van wanden en plafonds. Carpentier garandeert
plaatsingsgemak met een snel en naadloos resultaat. Bijkomend
voordeel is het geluiddempend effect, dat we akoestisch kunnen
optimaliseren. Verder zijn er prachtige realisaties mogelijk met andere
houtsoorten zoals eiken en barnwood. Ook qua afwerking bieden
we een hele rist aan mogelijkheden.
ONZE TROEVEN
•

Diverse profielen beschikbaar in verschillende houtsoorten

•

QuickClip® profielen met onzichtbaar Grad-bevestigingssysteem

•

Snelle plaatsing

•

Verschillende afwerkingen/kleuren mogelijk

•

Allerhande opties: verlichting, akoestiek oplossingen etc.

Ons duurzaam hout is een gezonde keuze voor interieurs, omdat het geen radon

AKOESTISCHE
PLAFONDPANELEN

bevat, niet-toxisch is en vochtregulerend werkt. Uit onderzoek blijkt dat hout ook
een rustgevende werking heeft die het wel-bevinden verhoogt. En last but not
least: hout is mooi en aangenaam om naar te kijken. Het verwijst naar de natuur
en is milieuvriendelijk.
Brandvertragende behandeling

Carpentier biedt kwalitatieve akoestische plafondoplossingen die een gezond
en comfortabel leefklimaat combineren met een fraai design.
De akoestische plafondpanelen zijn bekleed met onze massief houten QuickClip®profielen met open voeg. Ze verbeteren de akoestiek in de ruimte en verminderen
de nagalm.
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HOTwood naaldhout

Cubus (QuickClip®)

Cubus (QuickClip®)

42 mm

40 mm
40 mm

42 mm

20/40 mm

18/38 mm

Afmetingen

Afmetingen

Profiel: 40 x 40 x 1800 mm of meer
Gelamelleerd (2 keer 20 x 40 mm)
Tussenafstand: 20 of 40 mm
Onderconstructie: 24 x 55 mm
Inclusief ophangsysteem en isolatieplaat

Profiel: 42 x 42 x 2700 mm of meer
Tussenafstand: 18 of 38 mm
Onderconstructie: 24 x 55 mm
Inclusief ophangsysteem en isolatieplaat

WAND- EN
PLAFONDBEKLEDING

HOTwood essen

TERRASSEN

TERRASSEN
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Niets zo stijlvol, duurzaam en aangenaam als een houten terras.
Carpentier beschikt over een ruim aanbod terrasplanken in
eiken, HOTwood essen, HOTwood naaldhout, HOTwood bamboe,
Accoya en Kebony.

Houtsoorten
20

HOTWOOD

21

EIKEN

21

ANDERE

Ruw

Essen

Accoya

Naaldhout
Grenen

Kebony

Bamboe

Bekijk de video online:
carpentier.be/nl/videos
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TERRASSEN

Grad-toebehoren
Aluminium onderconstructie

Regelbare terrasdragers

Demontagesleutels

Top Link & Top Cube

Top Link

Top Cube

Met de aluminium onderconstructies

De universele terrasdragers bieden de

Met deze demontagesleutels kan de

Twee handige tools om een QuickClip®

is een tijdsbesparing mogelijk van

perfecte oplossing voor verhoogde

vakman eenvoudig één of meerdere

terras

50 % op plaatsing. De clips zijn voor-

terrasvloeren. Deze zijn eenvoudig

terrasplanken

te werken.

gemonteerd op de onderconstructie,

te plaatsen, gemakkelijk regelbaar

beschadiging.

zodat de vakman de terrasplanken enkel

en

nog hoeft vast te klikken.

onderconstructie.

Meer info op p. 6

afgestemd

op

de

demonteren

zonder

duurzaam

en

naadloos

af

aluminium

Meer info op p. 7

Meer info op p. 7

Meer info op p. 7

HOTWOOD
Essen

Naaldhout

Terrasplank

Open line (QuickClip®)

Bolle terrasplank (QuickClip®)

Terrasplank (QuickClip®)
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20 mm

20 mm
132 mm

26 mm

21 mm
52 mm

118 mm

132 mm

Afmetingen

Afmetingen

Afmetingen

Afmetingen

Profiel: 20 x 132 x 1800 mm of meer (vnl. 2700 mm)

Profiel: 20 x 52 x 1800 mm of meer (vnl. 2700 mm)
Tussenafstand: 3 mm
Onderconstructie: 39 x 63 mm

Profiel: 21 x 132 x 1800 mm of meer
Tussenafstand: 5 mm
Onderconstructie: 39 x 63 mm

Profiel: 26 x 118 x 2700 mm
Tussenafstand: 5,5 mm
Onderconstructie: 39 x 63 mm

Perfecte afwatering door licht gebogen profiel

Perfecte afwatering door licht gebogen profiel

Terrasplank (QuickClip®)

Plus line (QuickClip®)
Vaste breedtes in wisselend patroon

20 mm

20 mm
132 mm

40 40 140

90 65 140 90 65 40 90 140 65mm

Afmetingen

Afmetingen

Profiel: 20 x 132 x 1800 mm of meer (vnl. 2700 mm)
Tussenafstand: 5 mm
Onderconstructie: 39 x 63 mm

Profiel: 20 x 40 | 65 | 90 | 140 x 1800 mm of meer
Tussenafstand: 4 mm
Onderconstructie: 39 x 63 mm

EIKEN

ANDERE

Bamboe

Ruw

Accoya

Kebony

Terrasplank (QuickClip®)

Vlonderplank

Terrasplank (QuickClip®)

Terrasplank (QuickClip®)

21 mm

21 mm

21
33 mm

21 mm

119 mm

119 mm

Afmetingen

Afmetingen

Afmetingen

Profiel: 21 x 155 x 1850 mm
Tussenafstand: 5 mm
Onderconstructie: 39 x 63 mm

Vers gezaagd of droog
Profiel: 33 x ±155 | 205 x 2000 mm of meer

Profiel: 21 x 119 x 2400 | 2700 | 3000 | 3600 | 4200 mm
Tussenafstand: 5 mm
Onderconstructie: 39 x 63 mm

Profiel: 21 x 119 x 2400 | 3000 | 3600 | 4200 mm
Tussenafstand: 5 mm
Onderconstructie: 39 x 63 mm

Perfecte afwatering door licht gebogen profiel

Geschaafd enkel op aanvraag

Perfecte afwatering door licht gebogen profiel

Perfecte afwatering door licht gebogen profiel

TERRASSEN

±155/205 mm

155 mm
Afmetingen

DAKBESCHOT
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DAKBESCHOT
Naast slimme oplossingen voor gevelbekleding en terrassen
biedt Carpentier nog meer producten die bijdragen tot het
plaatsingsgemak van de professional. Denk aan ons eiken,
populieren en douglas dakbeschot dat twee- of vierzijdig van
tand-en-groefverbindingen is voorzien.

Populier

Douglas

Door de rustieke uitstraling past

Met het dakbeschot in Europees

Douglas is één van de duur-

ons eiken dakbeschot perfect bij

populierenhout biedt Carpentier

zaamste houtsoorten en kent

aanbouwen, paardenstallen of

een foutvrijer alternatief voor

bijgevolg een zeer breed toe-

houten bijgebouwen in klassieke

het eiken dakbeschot. Het is

passingsgebied. Dankzij de

stijl. Indien gewenst kunnen

bovendien zeer budgetvriendelijk

prachtige, rustieke uitstraling in

we het eiken dakbeschot ook

en oogt heel mooi in combinatie

combinatie met de duurzaamheid

borstelen.

met een eiken structuur.

wordt dit van nature sterke hout

Meestal blijft het populierenhout

vooral buitenshuis toegepast.

onbehandeld.

Carpentier levert dakbeschot in diverse diktes/breedtes
en er zijn verschillende profielen verkrijgbaar.
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Eiken

RECLAIMED EN
ANDER OUD HOUT
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RECLAIMED
EN ANDER
OUD HOUT
Carpentier biedt een exclusieve collectie gerecycleerd oud
hout voor binnen- en buitentoepassingen. Dit reclaimed hout
komt uit oude woningen, schuren en slooppanden en wordt
bij ons verwerkt tot prachtige oude vloer- en wanddelen. Van
Amerikaans tot Europees oud eiken en barnwood, elke houten
plank is uniek en authentiek.

Er is niets zo authentiek als een oude houten
vloer of wand. De geschiedenis en de rustieke
oude planken geven de ruimte direct de
juiste sfeer.
Daarnaast zijn oude planken een enorm
duurzame keuze door recyclage van oude
bouwmaterialen.

Europees
barnwood

Canadees
barnwood

Eiken uit
recuperatie grijs
op multiplex

Oude eiken
wanddelen, blootgesteld aan zon,
regen en wind

Oud olmenhout,
massief of op
multiplex

Reclaimed pine
vloerdelen

De massieve houten gevelbekleding in

Eiken uit
recuperatie ruw
op multiplex

Eiken uit
recuperatie
brownstone op
multiplex

barnwood is verkrijgbaar in diktes van
20 tot 24 millimeter en lengtes die variëren.
Barnwood is zowel geschikt voor outdoor
gevelbekleding als voor indoor wanden plafondbekleding.

INSPIRATIE

Geschikt voor binnentoepassingen

RECLAIMED EN
ANDER OUD HOUT

Geschikt voor buitentoepassingen
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AFWERKING

AFWERKING
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Carpentier biedt diverse afwerkingsmogelijkheden om
hout op een duurzame manier esthetisch te verfraaien
en te beschermen tegen weersinvloeden. Zo kan er voor
de afwerking van een houten gevelbekleding, bijgebouw,
poort of omheining geopteerd worden voor voorvergrijsd
thermisch essen, gebrand hout, een transparante of dekkende
kleurbehandeling met beits of olie. Ook geborsteld hout
behoort tot de mogelijkheden.

Transparante kleurafwerking
Een kleurloze beits of olie vult de poriën van het hout en biedt optimale bescherming
tegen vervuiling.

27
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BEITSEN EN OLIËN
Ons duurzaam hout kan naar keuze afgewerkt worden met een transparante of
dekkende beschermlaag (beits of olie) in een door de klant gewenste tint. Indien het
hout op de juiste manier wordt behandeld, gaat het langer mee en is het makkelijker
te onderhouden.

Dekkende kleurafwerking (olie/beits met pigment)
Verkrijgbaar in naturel, zwart, grijs, antraciet of een kleur naar keuze.

Naast naturel, zwart, antraciet en grijs zijn er een scala aan unieke en originele tinten
verkrijgbaar. Aarzel niet om bij ons advies te vragen. We volgen de trends op de voet
en zorgen ervoor dat we de nieuwste kleurafwerkingen kunnen toepassen op onze
diverse ecologische houtsoorten.

SPACE BLUE

CORAL RED

OIL BLUE

FOREST GREEN

DESERT YELLOW

Onderhoud

United Colours of Carpentier

Afhankelijk van de weersomstandigheden en de gekozen kleur dient een houten

We bieden een exclusief gamma aan van ruw eiken met een verouderde look.

gevelbekleding die met een dekkende olie of beits is afgewerkt, na 3 à 5 jaar opnieuw

Deze zogenaamde United Colours of Carpentier-collectie is tot stand gekomen in

behandeld te worden. Raadpeeg onze website voor meer info.

samenwerking met een toonaangevend designer en bestaat uit vijf unieke kleuren.

BRANDEN
Om het hout te branden maken we gebruik van Shou Sugi Ban, een van oorsprong
Japanse techniek om hout te verduurzamen. Het hout wordt aan de oppervlakte
‘verbrand’ (gebrand) om een verkoolde laag te creëren die weerstand biedt tegen
weersinvloeden. Traditioneel werd in Japan het hout ‘aangebrand’ om bestand te
zijn tegen brandoverslag, insecten en schimmels.
Bij Carpentier passen we deze techniek vooral toe op thermisch essen, thermisch
naaldhout en douglas. Het hout krijgt hierdoor een fantastische doorleefde
uitstraling en stabiliteit is gegarandeerd. Ook andere duurzame houtsoorten zoals

AFWERKING
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Accoya kunnen we op aanvraag in eigen atelier branden.
Ons gebrand hout leent zich buitenshuis perfect voor duurzame gevelbekleding
en voor de bekleding van onze houten poorten en afsluitingen. Ook voor
interieurtoepassingen zoals wandbekleding is het uitermate geschikt.

ONZE TROEVEN
•

Maatwerk: van licht getoast tot intens gebrand

•

Snelle levertermijn

Gebrand hout

HOTwood essen

Douglas

Diverse andere profielen en
houtsoorten (o.a. ook Accoya)
gebrand verkrijgbaar
op aanvraag.
Vraag ons om meer info.
Binnentoepassing geadviseerd
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Gebrand en geborsteld hout (enkel geschikt voor binnen)

HOTwood essen

HOTwood naaldhout

HOTwood naaldhout

Gebrand en vervolgens geborsteld

Gebrand en vervolgens geborsteld

Geborsteld en vervolgens gebrand

AFWERKING
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BORSTELEN

VOORVERGRIJZEN

Door middel van een nauwkeurig en kwalitatief borstelproces is het mogelijk om

Na jarenlang onderzoek zijn we erin geslaagd het natuurlijke vergrijzingsproces

de structuur van het hout duidelijker zichtbaar te maken. We maken gebruik van

van essen na te bootsen. Hierdoor kunnen we kleurverschillen en vervelende

verschillende types borstels om de gewenste afwerking, ruw of juist heel fijn, te

vlekvorming vermijden bij dakoversteken of andere delen die minder worden

realiseren. Dit kan zowel op eiken, populier, douglas als op thermisch behandeld

blootgesteld aan regen en zon. Dankzij onze voorvergrijsde afwerking zal

hout worden toegepast.

het houten bijgebouw of de gevel mooi egaal verder vergrijzen zonder

Na het borstelen kan het hout indien gewenst ook verder behandeld worden
met olie of beits. Geborsteld hout met een zwarte afwerking heeft bijvoorbeeld
een zeer verfijnde uitstraling en is geschikt voor binnen en buiten.

vlekvorming en bijgevolg onderhoudsarm zijn.

“Veel duurzamer en slanker dan
deze HOTwood gevelbekleding kan niet.”
GETUIGENIS

“Voor ons kantoorgebouw in Oostduinkerke koos ik resoluut

Het ‘black’ N1-profiel dat we voor het eerst hebben toegepast

voor de zwart geoliede gevelbekleding in HOTwood naaldhout

bij ons architectenbureau, contrasteert mooi met de bleke tint

met knopen (grenen). In tegenstelling tot hardhout is dit

van de gevelsteen. We zijn heel tevreden over de kwaliteit en

thermisch behandeld hout veel stabieler en gaat het minder

hebben de gevelbekleding in thermisch behandeld hout van

kromtrekken en scheuren. Deze verduurzaamde Europese

Carpentier ondertussen al bij verschillende andere projecten

houtsoort brengt tevens een mooi, ecologisch verhaal en

gebruikt. Het voordeel is dat er ontzettend veel mogelijkheden

vormt een betaalbaar en esthetisch alternatief voor tropische

zijn, zowel qua profilering als qua houtsoort en kleurafwerking.

hardhoutsoorten.

Bij verbouwingen of renovaties is de bestaande toestand

De planken van thermisch behandeld naaldhout zijn

Architect PVL

bovendien zeer licht, wat maakt dat de onderconstructie ook

Soms contrasteren we door de planchetten in een donkere tint

lichter kan. Een dunne lat is voldoende om de clips op te

te lakken (cfr. ons kantoor), soms gaan we in harmonie met

bevestigen en wordt met speciale afstandsschroeven net voor

de omgeving of met de bestaande toestand en opteren we

de isolatielaag geplaatst. Veel slanker dan dat kan gewoon

voor kleurloze of lichtgrijze varianten die verder in de tijd

niet. Door het dunnere gevelpakket winnen we kostbare

hun natuurlijke patine bekomen.”

ruimte. Dat levert een aanzienlijke meerwaarde op voor
de opdrachtgever.

PROJECT OOSTDUINKERKE
hout: HOTwood naaldhout, ‘black’
profiel: Planchet (N1)
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PIETER POPEYE

een bepalende factor in het kleurgebruik.
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