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Geveldesign, Raamdesign en Roofdesign nemen je graag mee naar enkele 
projecten. 
Bekijk dus zeker dit lookbook om onze realisaties waar te nemen. Verder kan je 
alle nuttige informatie over onze 3 pijlers hierin terugvinden. 
Er werd ons in het verleden meermaals gevraagd om een folder uit te brengen met 
al onze realisaties. 

Samen met ons marketing team gingen we aan de slag om dit lookbook te 
verwezenlijken. De afbeeldingen/projecten werden zorgvuldig uitgekozen om 
een beter beeld te schetsen van de mogelijkheden omtrent onze diensten.  

We vinden het ook zeer belangrijk om onze klanten op meerdere punten te 
informeren. In dit lookbook worden onze diensten zeer uitgebreid besproken. 
Al onze technieken, materialen en structuren worden duidelijk omschreven en 
weergegeven met afbeeldingen. De premies en subsidies zijn bewust niet vermeld 
aangezien de wetgeving hieromtrent regelmatig wijzigt. Meer informatie over de 
subsidies kan je terugvinden op onze website www.geveldesign.be.

Tot slot willen wij nog even melden hoe belangrijk wij het vinden om steeds klaar 
te staan voor onze klanten. Elk project is voor ons even belangrijk, of het nu een 
groot of klein project is. We gaan steeds voor de volle 100% om het project tot 
een goed einde te brengen. 

Tevredenheid staat bij Geveldesign-Raamdesign-Roofdesign vooraan! 

Uit liefde voor jouw woning!
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GEVELDESIGN is gespecialiseerd in en gepassioneerd door 
gevelbekleding van topkwaliteit, met of zonder isolatie, voor 
zowel nieuwbouw als renovatie. Dit gaat van siliconenharspleister, 
steenstrips tot houten gevelbekleding en beplating.

RAAMDESIGN is gespecialiseerd in en gepassioneerd door ramen 
en deuren van topkwaliteit voor zowel nieuwbouw als renovatie. In 
ons assortiment zitten pvc ramen, aluminium ramen, houten ramen, 
deuren en poorten in jouw woning.

 

ROOFDESIGN is gespecialiseerd in het plaatsen van daken en alle 
toebehoren. Voor zowel woningen die gerenoveerd worden als 
nieuwbouw kunnen de dakwerken uitgevoerd worden. 
Er zijn meerdere soorten dakbedekking mogelijk, bepaalde stijlen 
zijn eerder geschikt voor hellende daken, en andere soorten dan 
weer voor platte daken.

We vinden het belangrijk om de klant zo goed mogelijk te 
informeren over de technische mogelijkheden. Onze adviseurs 
krijgen regelmatig opleidingen en worden continu bijgeschoold 
op vlak van techniciteit en wetgeving. Zo kan je bij ons terecht 
voor een vakkundig advies, gefundeerd op de principes van de 
huidige normen. Ook werken we zeer nauw samen met onze vaste 
partners die uitblinken omwille van hun technische kennis en 
oplossingsgerichtheid!
 

OVER ONS
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Zowel Geveldesign, Raamdesign als 
Roofdesign streven naar de beste kwaliteit 
en service. Onze uitvoerders maken niet 
enkel gebruik van de beste materialen, na 
het afgeleverde werk staan zij ook steeds 
tot uw dienst. 

ONZE DOELEN

Enkel het beste is goed genoeg. Naast de 
service die wij aanbieden, worden onze 
uitvoerders zeer regelmatig bijgeschoold. 
De allerlaatste technieken zijn ons dus niet 
vreemd. 

ONZE VISIE

Wij maken er onze missie van om het juiste 
advies te geven, en uiteindelijk de werken 
uit te voeren volledig naar wens van onze 
klanten. De tevredenheid van onze klanten 
staat op nr. 1 

ONZE MISSIE

Onze adviseurs zijn op de hoogte van alle aspecten rond 
gevelbekleding, ramen en deuren en dakwerken. Zij kunnen alle 
informatie delen die nodig is om de juiste beslissing te nemen over 
de buitenschil van jouw woning. 

03 PROFESSIONELE ADVISEURS

De laatste nieuwe trends worden zeer goed opgevolgd. De 
uitvoerders van Geveldesign-Raamdesign-Roofdesign staan open 
voor alle nieuwigheden en zullen zich hier steeds over bijscholen op 
alle mogelijke manieren.

02 NIEUW EN INNOVATIEF

Er wordt enkel gebruik gemaakt van de meest kwalitatieve 
producten. Daarnaast werkt Geveldesign-Raamdesign-Roofdesign 
uitsluitend samen met hun vaste partners die het kwaliteitslabel 
reeds verkregen door de topprestaties die ze geleverd hebben. 

01 TOP MERKEN



Klanten hebben ons reeds vertrouwd

+2.000

Verschillende diensten in de aanbieding
Buiten gevelbekleding bieden wij andere diensten aan zoals 
het plaatsen van ramen & deuren en alle soorten dakwerken. 

Kwalitatief materiaal
Omdat wij kwaliteit zeer belangrijk vinden werken wij 
steeds met de beste en meest kwalitatieve producten en 
materialen. Deze producten zijn gekeurd door erkende 
instanties. 

Dienst na verkoop 
De tevredenheid van onze klanten staat voorop, hierdoor 
staan wij steeds paraat voor vragen/problemen na het 
uitvoeren van het project. 

Ruim aanbod 
Je kan bij ons terecht voor alle soorten gevelwerken, 
dakwerken, ramen en deuren. Elke woning heeft zijn 
bepaalde charme en techniciteit. Voor elke vraag of voorkeur 
hebben wij een oplossing op maat. 

Kennis van de laatste nieuwe technieken 
Onze adviseurs en uitvoerders worden op regelmatige 
basis bijgeschoold door verschillende opleidingen te volgen. 
Ook de allernieuwste trends en technieken worden steeds 
opgevolgd.  

•

•

•

•

•

VOORDELEN

We zijn een gedreven team dat elk project van A tot Z tot een 
goed einde wil brengen. De tevredenheid van onze klanten staat 
steeds voorop. Daarom staan wij garant voor een degelijke service 
na verkoop.

In elke sector hebben wij een ruim aanbod van producten en 
diensten. Voor elke stijl en voorkeur is er dus een oplossing. Niet 
elke woning is hetzelfde, er moet dus duidelijk bekeken worden, 
samen met jou, welke mogelijkheden er zijn. 

Het grote voordeel dat Geveldesign heeft is dat we 
niet enkel gevelbekleding kunnen aanbieden, maar ook 
ramen en deuren en alle dakwerken. 
Het is dus perfect mogelijk om al deze diensten samen 
aan te bieden.

WAAROM WERKEN 
MET ONS?
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We vinden het belangrijk om onze klanten zo goed mogelijk te 
informeren, niet enkel over de visuele opties maar ook over de 
technische mogelijkheden die de woning geeft. Onze adviseurs 
krijgen regelmatig opleidingen en worden steeds bijgeschoold op 
vlak van techniciteit en wetgeving. Zo kan je bij ons terecht voor 
een vakkundig advies, gefundeerd op de principes van de huidige 
normen. 
 
Onze adviseurs zijn ook steeds op de hoogte van de laatste nieuwe 
richtlijnen betreffende de premies en subsidies. Hierin delen zij al 
hun kennis en helpen onze klanten om deze aanvragen op de juiste 
manier af te handelen. 

WIJ GEVEN ALTIJD
PROFESSIONEEL ADVIES

Onze uitvoerders gaan steeds voor de hoogste kwaliteit als het gaat 
over de afwerking en materialen. Geveldesign-Raamdesign-Roofdesign 
werkt zeer nauw samen met vaste partners die zeer sterk zijn omwille 
van hun technische kennis en oplossingsgerichtheid! Onze uitvoerders 
worden op zeer regelmatige basis bijgeschoold en volgen dan ook alle 
opleidingen omtrent hun functie. 
Hun technische kennis is zeer uitgebreid en daardoor zijn ze op de 
hoogte van de mogelijkheden die de woning te bieden heeft. 
 
Al onze uitvoerders bezitten een kwaliteitslabel die verkregen wordt 
door Geveldesign-Raamdesign-Roofdesign. Om dit label te verkrijgen 
worden er strenge controles uitgevoerd. De uitgevoerde werken zijn 
door onze experts bekeken en gekeurd, alsook de uitvoering zelf. Er 
wordt dus enkel samengewerkt met uitvoerders die voldoen aan onze 
normen en voorwaarden. 

ONZE UITVOERDERS ZULLEN 
STEEDS DE HOOGST MOGELIJKE 
KWALITEIT LEVEREN!
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GEVELDESIGN
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PLAATSBEZOEK EN BESPREKING 

Alles start met het eerste contact via telefoon, mail, website of Facebook. 
Daarna maken wij graag een afspraak voor een plaatsbezoek. Bij dit be-
zoek doen we een opmeting en bekijken we de techniciteit van de gevel. 
Hier kunnen we jouw wensen en mogelijkheden bekijken. Kort daarna be-
zorgen we jou een vrijblijvende offerte die we graag persoonlijk toelichten. 

SAMENWERKING 

Heeft u nog vragen over de offerte? Laat het ons zeker weten en we ma-
ken een nieuwe afspraak in één van onze toonzalen. We bekijken de of-
ferte opnieuw en maken eventuele aanpassingen waar nodig. Wanneer er 
vertrouwen en een akkoord is maken we het dossier volledig in orde. 

START VAN JOUW PROJECT 

In de begeleidende e-mail van je voorschotfactuur staat de maand waarin 
jouw project ingepland is. Hou er rekening mee dat gevelwerken onderhe-
vig zijn aan de weersomstandigheden. Uiteraard doen we ons uiterste best 
om zo weinig mogelijk van de planning af te wijken.
Voor aanvang van de werken komt de coördinator ter plaatse en doet met 
jou een rondgang om te bespreken wat er precies allemaal moet gebeuren. 
Daarna wordt de stelling geplaatst en de nodige delen afgeschermd. Ook 
worden de werkmannen ingelicht over de werken aan de gevel.

De werken worden door het uitvoerend team voorbereid en de materi-
alen worden geleverd. Daarna communiceert de coördinator met jouw 
wanneer de werken zullen starten. Eerst wordt de isolatie tegen de gevel 
geplaatst, al dan niet met een voorafgaande reiniging van de gevel. Daarna 
moet dit enkele dagen drogen.

Vervolgens wordt er zorgvuldig tijd besteed aan de afwerking van de ge-
vel. We laten een werf altijd proper en netjes achter. Na de werken zal de 
coördinator nog een laatste inspectie doen van de werken.

Na afloop van de werken komt jouw adviseur nog eens langs om de uit-
gevoerde gevelwerken te bewonderen en je te bedanken voor het ver-
trouwen. We doen dan ook ons uiterste best om elk project zo perfect 
mogelijk af te werken.

ONZE WERKWIJZE
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GEVELBEKLEDING 

Geen twijfel mogelijk, voor gevelbekleding moet je bij ons zijn. Na 
het eerste contact maken we graag tijd voor een plaatsbezoek en 
bespreking achteraf. Wanneer alle onderdelen van de samenwerking 
voor beide partijen duidelijk zijn, starten we meteen met de 
gevelbekleding die bij jouw persoonlijke wensen past. 

Maak je geen zorgen, jouw pand is in goede handen!

GEVELREINIGING 

Geveldesign staat klaar om uw gevel volledig op te frissen met een 
gevelreiniging. 

Geveldesign kan op verschillende manieren uw gevel reinigen: 
impregneren, stoomreinigen, voegwerken en nevelstralen.
Aangezien elke woning anders is zullen onze adviseurs samen met 
jou de beste oplossing binnen uw budget zoeken. 

GEVELISOLATIE / ESOLATIE 

Esolatie is geen typefout! Esolatie is een van de beste manieren van 
isolatie plaatsen. In grote lijnen komen beide op hetzelfde neer, maar 
wij vertellen je er graag meer over. Net zoals bij het plaatsen van 
gewone gevelisolatie, beschermt esolatie je woning tegen warmte 
en koude om het energieniveau optimaal te benutten. Isolatie speelt 
zich af aan de binnenkant van je woning, terwijl esoleren zich focust 
op de buitenkant. Je legt als het ware een beschermende laag rond 
je woning. Esolatie elimineert koudebruggen waardoor je pand veel 
beter is geïsoleerd!

ONZE DIENSTEN
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STEENSTRIPS

BEPLEISTERING

KALEIEN

HOUT

Er wordt steeds meer aandacht besteed aan de gevel van de woning. Zowel oude woningen als nieuwbouwprojecten kunnen voorzien 
worden van een mooie, op maat gemaakte gevelbekleding.
Elke woning is uniek en heeft zijn mogelijkheden. Voor elke stijl en voorkeur is er een aangepaste oplossing. Bekijk hier onze verschillende 
soorten gevelbekleding. 

ONZE SOORTEN GEVELBEKLEDING
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HPL PLATENLEIEN

SPUITKURK

METAAL

VEZELCEMENT PLATEN

SIDINGS
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Een houten gevelbekleding heeft een natuurlijke uitstraling en kan een zeer mooie eyecatcher zijn in een mooi landschap of omgeving. 

HOUT

Soorten

Bij de keuze van het soort hout is de prijs, de kleur, maar vooral de 
duurzaamheid doorslaggevend. (Duurzaamheidsklasse I, II of III)

De bekleding is ook mogelijk met minder duurzame houtsoorten, 
zoals vuren- en grenenhout.  Deze bekleding krijgt vooraf een 
professionele en een duurzame hittebehandeling zoals bijvoorbeeld 
Thermowood. Thermowood verhoogt de duurzaamheid en 
vormstabiliteit zodat het hout zeer lang meegaat zonder te 
vervormen. Het hout gaat langer mee als er geen grondcontact is. 

Natuurlijke vergrijzing en afwerking

Het is mogelijk om de houten gevelbekleding af te werken met 
een transparant (beits) of dekkend (verf) product. Onafgewerkt 
hout zal vergrijzen onder invloed van zon en regen. Het natuurlijke 
vergrijzingsproces heeft geen enkele invloed op de duurzaamheid of 
de technische kwaliteit van het hout. Als het hout eenmaal vergrijsd 
is, is er verder geen onderhoudsbehandeling vereist. Heb je de 
voorkeur om het hout in zijn oorspronkelijke tint te behouden, dan 
wordt het hout gekleurd tijdens het afwerken. Natuurlijke vergrijzing 
kan niet worden tegengegaan met een kleurloze afwerking.

Horizontale of verticale plaatsing?

De keuze tussen horizontale of verticale plaatsing van houten 
gevelplanken is niet alleen een esthetische maar ook een functionele 
keuze. Geveldesign kan je bij deze keuze professioneel advies geven.
Verticale planken voeren sneller het regenwater af. Toch is het een 
natuurlijk fenomeen dat houten planken water opzuigen. Enkel een 
goede afwerking van de kopse kanten van het hout, bijvoorbeeld met 
een dakoversteek of profielen, kan je gevel daartegen beschermen. 
Bespreek met jouw Geveldesign adviseur de mogelijkheden voor 
jouw gevel.

Onderhoud

Een gevel die zuidwest georiënteerd is, zal na ongeveer 3 jaar een 
onderhoudsbeurt nodig hebben.
Een gevel die naar het oosten of noordoosten gericht is, zal pas na 
ongeveer 8 à 10 jaar aan onderhoud toe zijn.
De verschijning van kleine onesthetische grijze vlekjes geeft het 
juiste moment aan waarop de gevel aan onderhoud toe is.
Het onderhoud beperkt zich tot het lichtjes schuren met fijn 
schuurpapier (bijvoorbeeld korrel 200).
Gevolgd door het aanbrengen van het juiste product.
De kans bestaat dat onbehandelde gevelbekleding blootgesteld 
wordt aan sterke luchtverontreiniging. Dit komt vaak voor in 
stedelijke gebieden, langs drukke wegen en in de buurt van grote 
industrieparken. Het hout wordt donkergrijs tot zwartachtig in plaats 
van mooi zilvergrijs. Ook lichtbruine vlekvormige verkleuringen, 
meeldauw, of algengroei kan u op dezelfde manier verwijderen. 
Reinigen kan met producten op basis van detergent en javel of bij 
hardnekkige gevallen met javelwater.
Gebruik na het reinigen een borstel en spoel met water om bleke 
vlekken achteraf te vermijden (deze mag geen metaal bevatten). 
Een afwerking met een gepigmenteerde buitenbeits maakt het 
houten oppervlak gladder, zodat vervuilende stoffen zich moeilijker 
kunnen vasthechten.

Voordelen

• Hout is een natuurlijk product met een natuurlijke uitstraling
• Hout is natuurlijk en hernieuwbaar
• Als je kiest voor lokaal hout van een duurzame bron, kan je de 

ecologische voetafdruk van je woning verkleinen
• Isoleert zeer goed
• Hout is veelzijdig en past bij elk type woning
• Gedeeltelijke bekleding met houten panelen of latten is een 

nieuwe trend
• Geschikt voor gevelrenovaties
• Geveldesign staat steeds klaar met het nodige advies en 

vragen over de verschillende opties die er zijn om de gevel met 
hout te bekleden.

OFFERTE AANVRAGEN >><< BEKIJK ONZE REALISATIES

https://geveldesign.be/offerte/https://geveldesign.be/realisaties/
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Gevelbepleistering geeft jouw gevel een moderne en strakke uitstraling. Door het gebruik van gevelbepleistering geef je elke nieuwbouw   
of renovatie gevel een stijlvolle touch. Deze vorm van gevelbekleding leent er zich ook uitstekend toe om complexe bouwdelen te 
bekleden door de keuze uit verschillende texturen en kleuren. Ook is gevelbepleistering waterwerend en dampdoorlatend,  hierdoor 
vermijd je o.a vorstschade. 

CREPI/GEVELBEPLEISTERING

Soorten

• Minerale pleisters (op basis van cement)
• Synthetische pleister (op basis van kunsthars)

Geveldesign werkt uitsluitend met synthetische pleisters. 
Synthetische pleisters worden dunner aangebracht dan de 
minerale en kunnen afgespoten worden zonder structuurverlies. 
Deze gevelbepleistering wordt meestal kant-en-klaar geleverd, 
terwijl minerale pleisters aangemaakt worden met water.

Voordelen van gevelbepleistering

• Betaalbare afwerking
• Strakke uitstraling
• Niet gevoelig voor scheuren en vervuiling
• Beter thermisch rendement
• Waterafstotend en dampdoorlatend
• Vermijd vorstschade
• Drastisch lagere kans op koudebruggen
• Optimale geluidsisolatie
• Ruime keuze texturen en kleuren
 

Texturen en kleuren in gevelbepleistering

Er zijn meerdere soorten gevelbepleistering mogelijk, dit in 
verschillende texturen zoals glad, gekrabd en met ronde lijnen.

Omdat het moeilijk is om een kleur te kiezen, kunt u in onze 
showrooms de meest courante kleuren bekijken.

Afwerking 

Na het aanbrengen van de gevelbepleistering op de buitenmuur 
worden de naden dicht gemaakt. Er wordt een kit gebruikt om de 
naden van ramen en deuren te dichten. Daarna volgt een laatste 
controle en wordt alles opgeruimd. Vervolgens vindt er een laatst 
inspectie plaats en wordt alles opgeruimd. 

Er zijn verschillende manieren om een gevel met gevelbepleistering 
af te werken.

Afwerking met plinten

Het is aangeraden om voor een extra afwerking de voorkeur te 
geven aan een gevelplint of een waterkerende sokkelpleister. De 
onderkant van de gevel is zeer fragiel, hierdoor heeft deze plek 
iets meer aandacht nodig. De gevelplint is een iets duurdere optie 
dan een waterkerende sokkelpleister. De muren moeten op de 
juiste plaats van deze bescherming worden voorzien, zodat het 
indringen van vocht en vuil kan vermeden worden.

Vuilafstotend

Pleister is op zich al vuilafstotend, er zijn weinige vuiligheden die 
zich hechten op deze soort gevelbekleding. Extra vuilafstotende 
verf zorgt ervoor dat je de gevel nog minder hoeft te reinigen, er 
zullen nog minder vuiltjes op de gevel zichtbaar zijn.

Onderhoud

Via enkele kleine ingrepen kan je de gevelbepleistering bescher-
men tegen vervuiling:

• Je kan een brede dakrand voorzien om beter bestand te zijn 
tegen verschillende weersinvloeden. 

• Door het plaatsen van een plint aan de onderzijde van de 
woning (blauwe steen, donkere gevelsteen,…) zorg je ervoor 
dat het pleisterwerk niet helemaal tot de grond komt. 

• Aangepaste vensterbladen met verhoogje aan de randen (zo 
stroomt water steeds via het midden van de vensterbank 
zodat het de muur niet raakt)

• Aangepaste roosters (afzuigkap, ventilatieroosters,…) moe-
ten ofwel ver genoeg ofwel helemaal niet uitsteken.

OFFERTE AANVRAGEN >><< BEKIJK ONZE REALISATIES

https://geveldesign.be/offerte/https://geveldesign.be/realisaties/
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In deze moderne tijden kan een authentieke gevel een woning sterk opwaarderen. Spijtig genoeg is vaak ook het tegendeel waar. Gevels 
van oudere woningen vertonen dikwijls sporen van vervuiling, door de jaren heen kan de gevel ook beschadigd zijn. Gelukkig zijn er 
verschillende opties om een gevel op te frissen.

Als je houdt van het karakteristieke uitzicht van een gemetste gevel, is het heel waarschijnlijk dat steenstrips de voorkeur krijgen. 

STEENSTRIPS

Soorten

• Kleisteen (baksteen)
• Kunststof
• Beton
• Natuursteen
Alle soorten zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar.

Geveldesign plaatst enkel de totaalsystemen met het CE 
label. Alleen zo kunnen we de kwaliteit van de strips en het 
totaalsysteem garanderen.

Onderhoud

Steenstrips hebben niet zoveel onderhoud nodig. Het is aangeraden 
de gevel te reinigen met een harde borstel en detergent (geen 
zuurhoudende of chemische reinigingsproducten).

Je kan de gevel impregneren als jouw woning gelegen is vlakbij 
een vervuild gebied zoals een industriepark. Als de gevel 
geïmpregneerd is, is deze waterafstotend en wordt de gevel beter 
beschermd tegen vuil. 

Het kan natuurlijk dat er kleurveranderingen zijn door andere 
invloeden, deze verandering kan niet gereinigd worden. 

Voordelen

• Steenstrips kunnen zeer gemakkelijk op maat gezaagd 
worden 

• Geen verlies van ruimte
• Ideaal in combinatie met isolatie
• Authentiek
• Ruim aanbod steenstrips

Afwerking buitenmuren

Zowel voor nieuwbouw als renovatie worden steenstrips gebruikt. 
Er zijn veel manieren om je gevel te renoveren, zoals het afkappen 
van de bestaande gevel om vervolgens deze te voorzien van een 
nieuwe laag gevelstenen. Toch zijn steenstrips doorgaans veel 
beter geschikt voor gevelrenovatie dan andere alternatieven.

Er worden ook steeds de bijhorende hoekprofielen en L-vormige 
steenstrips geleverd die perfect rondom de gevelhoeken passen. 
Vervolgens worden de steenstrips op een bestaande gevel of 
isolatielaag aangebracht. Steenstrips zijn namelijk ook geschikt als 

afwerking van de muren van houtskeletbouw woningen.

Wat zijn Eco-strips?

Tot op heden werden steenstrips uitsluitend gezaagd uit de hele 
baksteen. ECO baksteenstrips worden rechtstreeks in de mal 
gevormd, waardoor bij het zagen van steenstrips het middelste 
deel van de baksteen niet verloren gaat, hierdoor voorkomt de 
ECO baksteenstrip afval.

Dus alleen maar voordelen, nog minder grondstoffen om de 
strips te produceren en nog minder energie om ze te drogen en 
te bakken.

OFFERTE AANVRAGEN >><< BEKIJK ONZE REALISATIES

https://geveldesign.be/offerte/https://geveldesign.be/realisaties/
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Als je de gevel van je woning een compleet andere uitstraling wil geven, dan is het kaleien van je gevel zeker de moeite om te overwegen. 
Het beschermt de buitenmuren tegen verschillende weersomstandigheden en het geeft een unieke uitstraling aan de woning.

Kaleien is een oude schildertechniek waarbij dunne kalkpleister met een blokkwast op de muur wordt uitgesmeerd. Deze methode wordt 
gebruikt bij gevels, renovatiewerken en nieuwbouwprojecten. Door te kaleien camoufleer je foutjes of oneffenheden, het geeft de gevel 
een unieke en nieuwe uitstraling. De kalk zorgt voor een goede beschermingslaag tegen vocht en andere invloeden.

KALEIEN

Kleuren

Meestal wordt er gekozen voor een witte kleur, daarmee creëer je 
een mooie en unieke uitstraling. Deze past perfect bij landelijke 
woningen. Er kan ook kleurpigment toegevoegd worden, zo creëer 
je een rustieke uitstraling. Op die manier kan je de look kiezen die 
volledig in de stijl van de woning past. 

Door de jarenlange ervaring kan Geveldesign met het oog op de 
nieuwe trends verschillende kleuren voorstellen. 

Afwerking

Het uiteindelijke uitzicht is niet alleen afhankelijk van de kleur 
maar ook van de gebruikte afwerkingstechniek.

Het is mogelijk om de kaleilaag te polieren met een droge borstel 
of een spons. Hierdoor kunnen verschillende effecten gecreëerd 
worden zoals een zanderig zicht, uitzicht met meer strepen of een 
andere speciale look. De kaleilaag kan ook beïnvloed worden door 
verschillende samenstellingen en laagdiktes te gebruiken.

Onderhoud

Kaleien heeft weinig onderhoud nodig. De gevel afspuiten met een 
zachte waterstraal is bij een gekaleide buitenmuur al voldoende.

Voordelen

Er zijn twee voordelen aan het kaleien van buitenmuren, namelijk 
de esthetische redenen en technische redenen:

Esthetische redenen:
Kaleien is een perfecte manier om te camoufleren als de gevel 
verouderd of beschadigd is of simpelweg als de gevel niet meer 
mooi is. Het is dan ook een veel gebruikte techniek bij de renovatie 
van gevels. Het kaleien is ook mogelijk bij nieuwbouwprojecten.

Een gekaleide gevel geeft een unieke uitstraling door het gebruik 
van de blokkwast waarmee de kalei wordt aangebracht. 

Technische overwegingen:
Het kaleien beschermd de gevel tegen verschillende 
weersomstandigheden. Het houdt de buitenmuur dampopen, 
dit is enorm belangrijk om vochtproblemen te vermijden. Daar 
bovenop is kaleien een milieuvriendelijke en duurzame methode.

Geveldesign kan je hierover het juiste advies geven. 

OFFERTE AANVRAGEN >><< BEKIJK ONZE REALISATIES
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Soorten
Er zijn verschillende soorten leien. De kleuren en de vorm kan 
zelf gekozen worden. Er zijn de klassieke grijstinten maar ook 
kan er gekozen worden voor trendy kleuren. De vorm kan ook 
verschillend zijn, rechthoekig, ruitvormig, afgeronde hoeken,…

Voordelen
• Zeer lange levensduur
• Het materiaal ademt en beschermt de isolatie
• Weinig onderhoud nodig
• Licht gewicht dus ideaal voor renovatie
• Hetzelfde materiaal voor het dak en de gevel
• Gemakkelijk te verwijderen 

Afwerking
Leien gaan perfect samen met andere bouwmaterialen. Steeds 
meer bouwheren kiezen tegenwoordig voor de combinatie van 
leien met hout of steen. Natuurlijk of vergrijsd hout valt mooi te 
combineren met een zacht- of donkergrijze vezelcementlei. Ook 
de combinatie van een strak leien dak met een ruwe baksteen is 
voor velen een echte voltreffer.

Trapdekking
Naast de kleuren kan je ook spelen met patronen. Vroeger zag je 
leien voornamelijk in ruitvorm, maar ondertussen zijn er diverse 
manieren om de leien te positioneren. Dankzij de verschillende 
patronen creëer je allerlei architecturale effecten. Zo bepaal je dus 
zelf het uiterlijk van jouw woning.

Leien zijn geschikt voor alle soorten gevels, of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie. Ze worden het vaakst toegepast op blinde gevels 
(gevels waar later nog tegen gebouwd wordt). De verschillende formaten, de verschillende kleuren, en de vele manieren van plaatsing 
zorgen voor een gepersonaliseerde gevel.

LEIEN

OFFERTE AANVRAGEN >><< BEKIJK ONZE REALISATIES
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Spuitkurk is een nieuwe manier om jouw gevel te bekleden met een natuurlijk, duurzaam, en ecologisch product. Spuitkurk vormt een 
ideale vervanger van traditionele systemen voor gevelbekleding. Bovendien is het een duurzaam ecologisch product.

SPUITKURK

Soorten

De toepassingsmogelijkheden zijn zeer ruim en volledig op maat 
van jouw wensen en noden. Spuitkurk kan worden aangebracht 
op gevels en muren en hecht zich aan alle oppervlaktes: zowel 
hout, metaal, steen als beton. Ideaal als gevelrenovatie.

De natuurlijke kurk vezels worden verwerkt tot een emulsie en 
worden, door middel van een textiel spuitmachine, snel en accuraat 
op de ondergrond gespoten. Deze techniek laat Geveldesign toe 
om zeer efficiënt te werken.

Afwerking

Geveldesign maakt gebruik van een spuittechniek om de spuitkurk 
aan te brengen op de ondergrond. Hierdoor kunnen we zeer snel 
werken zonder aan kwaliteit in te boeten.

De spuitkurk wordt aangebracht in 3 lagen.

Onderhoud

Spuitkurk heeft geen speciaal onderhoud nodig. Je kan eventueel 
vuil verwijderen met een tuinslang. In de meeste gevallen is het 
gebruik van enkel water voldoende maar als er hardnekkig vuil 
aanwezig is, kan je een zacht reinigingsproduct gebruiken.

Door het waterafstotend karakter van gespoten kurk blijft er 
slechts een minimum aan vocht op de oppervlakte achter. Mossen 
en algen maken minder kans door de waterafstotende eigenschap 
van spuitkurk.

Voordelen

• Snel & efficiënt 
• Goedkoper door snelle werkwijze
• 100% waterdicht en toch ademend
• Houdt het vocht buiten
• Gaat schimmels tegen
• Elastisch, dus geen scheuren en barsten
• Keuze uit meer dan 50 verschillende kleuren
• Kan op alle ondergronden (baksteen, beton, bepleistering enz.)
• Isolerend
• 100% natuurlijk product (afkomstig van de kurkeik)
• Brandwerend
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Je kan een unieke gevel creëren door de gevel of een deel van de gevel af te werken met vezelcement materialen. Het is ook mogelijk 
om deze samen te gebruiken met andere materialen. Als je ervoor kiest om een deel te bedekken met vezelcement kan je de gevel een 
decoratieve meerwaarde geven. Het is mogelijk om vezelcementplaten te gebruiken zowel voor renovatie als nieuwbouw. 
 

VEZELCEMENT PLATEN

Vezelcement bestaat vooral uit minerale grondstoffen. Om ervoor 
te zorgen dat de nodige sterkte gegarandeerd wordt, zullen er 
versterkingsvezels aangebracht worden. Door het gebruik van 
minerale vulmiddelen zijn de gevelplaten waterbestendig.
Vezelcementplaten zijn glad. Er worden verschillende 
behandelingen (coatings) uitgevoerd, met de dekkende kleur of 
natuurlijke basiskleur. Er moet voldoende ruimte voorzien zijn 
voor ventilatie en isolatie, er moet dus een bepaalde minimale 
afstand van de muur behouden worden.

Soorten 

Vezelcement wordt voornamelijk gebruikt om gevelpanelen en 
gevelbanden te produceren. Van uitzicht kunnen ze gladde of 
gestructureerde oppervlakken hebben. Ze zijn verkrijgbaar in 
verschillende kleuren. 
De bekendste vezelcement bekleding is de gevelbekleding van 
Eternit. De looks van de gevelbekleding is zeer strak, dit kan 
frisheid toevoegen aan jouw woning. 

Bevestiging en uitvoering

De bevestiging hangt vooral af van de fabrikant, maar er zijn 
verschillende opties:

Vastschroeven:
De vezelcementplaat wordt meerdere malen geschroefd. Het 
bevestigingspunt moet minimaal 25 mm van de rand en minimum 
75 mm van de boven- en onderkant van de plaat worden geplaatst. 
Het gat moet ongeveer 1 mm groter voorgeboord worden dan de 
dikte van het bevestigingsmateriaal.

Lijmen:
Er wordt een hoogwaardige polymeerkit gebruikt, namelijk een 
lijmsysteem dat technisch gekeurd moet worden.

Onderhoud

Panelen van vezelcement zijn zeer gemakkelijk in onderhoud. 
Je kan de panelen met een zachte borstel en een zacht 
reinigingsproduct  behandelen (één of twee keer per jaar) 

Voordelen

• Brandveilig en recycleerbaar.
• Materiaal rot niet.
• Makkelijk in onderhoud.
• De vezelcementplaat is vormvast, vorstbestendig en kan ook 

bacteriën afstoten.
• Geschikt voor beide: renovatie en isolatie behandeling.
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https://geveldesign.be/offerte/https://geveldesign.be/realisaties/

26



2727



Sandwichpanelen voor gevels, zoals de varianten die worden gebruikt voor dakbedekking, worden veel gebruikt in nieuwbouw- en 
renovatieprojecten. Deze panelen bestaan   uit een metalen boven- en onderplaat, ook wel binnen- en buitenschaal genoemd. In het 
midden zit een dikke laag PIR, PUR of steenwol als isolatiemateriaal. Hierdoor heeft het sandwichpaneel een hoge isolatiewaarde. Voor de 
constructie van de gevel heeft u enkel panelen nodig, wat minder mankracht en een snelle montage betekent.

METALEN GEVELBEKLEDING

Sandwichpanelen zijn isolerende panelen bedekt met twee 
metalen schalen. Het isolatiemateriaal is eigenlijk "ingeklemd" 
tussen twee metalen platen. Hierdoor zijn deze panelen zeer 
goed bestand tegen weersomstandigheden en mechanische 
beschadigingen. Ze zijn ook licht, sterk en eenvoudig te installeren. 
Ook grote overspanningen zijn mogelijk, zo kunt u eenvoudig en 
snel een groter geveloppervlak afdekken.

 

Eenvoudig en snel

Metalen sandwichpanelen zijn zeer eenvoudig en snel aan te 
brengen. Tegenover andere soorten gevelbekleding is er het 
voordeel dat sandwichpanelen uit een onderdeel bestaat. De 
platen worden aan de gevel bevestigd, vervolgens worden ze vast 
geschroefd op een metalen profiel. Het grote voordeel is hierin dat 
de gevel zeer snel afgewerkt kan worden. 

Isolerend

De panelen worden op een isolerend zeer interessante manier 
samengesteld zodat er een hoog thermisch rendement wordt 
gehaald, dit bij zowel warme als koude temperaturen. De platen 
isoleren langs beide kanten, zowel binnen als buiten. Hierdoor 
blijven de temperaturen binnenshuis aangenaam. Door de 
gesloten celstructuur voorkom je het binnendringen van vocht. 
PIR en PUR verliezen hun isolatiewaarde niet en zo heb je 
thermische zekerheid. 
 

Zowel nieuwbouw als renovatie

Weet je zeker dat de gerenoveerde gevel voldoende stabiel is? Dan 
kun je van deze panelen eenvoudig een nieuwe gevelbekleding 
maken, die ook nog eens goed isoleert en het gebouw in korte tijd 
bestand maakt tegen weersomstandigheden. 
 

Kleuren

Deze metalen sandwichpanelen zijn verkrijgbaar in verschillende 
RAL-kleuren. Voor elke stijl woning kan je dus de gepaste kleur 
vinden. Door het uiterlijk van de metalen schillen creëer je een 
moderne look. Daarnaast is er de optie om een vlakke maar ook 
een geribbeld profiel te kiezen. 

Voordelen 

• Uitstekende isolatie waarde 
• Zeer snelle bevestiging 
• Brandwerend
• Geluidsisolerend 
• Verticaal en horizontaal mogelijk  
• Licht in gewicht
• Grote overspanning mogelijk
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HPL staat voor High Pressure Laminate, of in het Nederlands ‘hogedruk laminaat’. Het product heeft meerdere lagen, deze lagen worden 
samengeperst onder hoge druk en zo ontstaan er harde en vormvaste platen.

HPL PLATEN

De structuur van de plaat

Een HPL plaat bevat een houtvezel- of papier kern en twee top-
lagen. In de kern van de plaat bevinden zich verschillende lagen 
houtvezel en papier, deze is doorweekt met fenolhars. Tijdens het 
verwerkingsproces worden de lagen samengeperst bij een hoge 
temperatuur en hoge druk.
De gebruikte hars is een thermoharder. Dit wil zeggen dat het hars 
hard wordt door het gebruik van warmte. De platen worden sa-
mengeperst en zo wordt de plaat verdicht. Hierdoor ontstaat er 
een heel harde en zeer dichte plaat. Zonlicht en vocht kunnen niet 
doordringen in de plaat omdat de platen zo hard zijn.
 

Kleuren

HPL platen kunnen geleverd worden met een speciale afwerking-
slaag en in verschillende kleuren zodat ze passen in elk interieur. 
Er is dus een ruime keuze in structuren en kleuren.

Afwerking

In de eerste plaats waren HPL platen ontwikkeld als materiaal voor 
buitengebruik in de woningbouw, zoals onderhoudsvrije gevelpla-
ten.

HPL platen zijn niet enkel geschikt voor buitengebruik. HPL wordt 
vaak gebruikt in hygiënische omgevingen zoals ziekenhuizen (ope-
ratiekwartier) en laboratoria omdat ze een zeer dichte en harde 
toplaag hebben. Doordat het materiaal geen vuil vasthoudt is het 
ook een ideaal product voor de voedingsindustrie en machine-
bouw. Het is zeer gemakkelijk in onderhoud (gemakkelijk schoon 
te maken). HPL wordt zelfs gebruikt voor deuren. 

Geveldesign kan je ook advies geven over het binnen gebruik van 
HPL. 

Onderhoud

HPL is een super hard materiaal, hierdoor kan dit niet bewerkt 
worden zoals bij hout. Als u de platen toch wil bewerken is het 
aangeraden om dit door Geveldesign te laten uitvoeren. Dit kan je 
best op voorhand bespreken met jouw adviseur. 

Voordelen

• Extreem stevig
• Weinig onderhoud nodig en hygiënisch 
• Brandvertragend
• Weersbestendig 
• In vele kleuren verkrijgbaar 
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Het is perfect mogelijk om je woning een nieuwe tijdloze gevel te geven. Sidings passen perfect in het plaatje van zowel nieuwbouw als 
renovatie. Geveldesign is er dan ook steevast van overtuigd dat een woning aan de laatste nieuwe normen voldoet na het plaatsen van de 
sidings. Het is daarnaast de bedoeling dat een woning verschillende jaren meegaat. 

SIDINGS

Sidings zijn geproduceerd uit vezelcement. Dit is een materiaal 
dat bestaat uit cellulosevezels en cement. Vezelcement is daarom 
dus een zeer sterk, en daarnaast ook een ecologisch en duurzaam 
product. 

Kleuren 

Sidings zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, er is een uitgebreid 
assortiment waar je zeker en vast je voorkeur kan vinden. De 
stroken kunnen zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden, 
dit is dus volledig te bespreken naar voorkeur en mogelijkheden. 
Het is daarnaast perfect mogelijk om sidings te combineren met 
andere materiaalsoorten bv. pleister of baksteen. Het geeft jouw 
woning een compleet andere look, volledig passend naar jouw 
voorkeur. 
 

Duurzaam 

De gevel wordt met sidings volledig beschermt tegen verschillende 
weersomstandigheden, maar ook tegen lage temperaturen. 
Daarnaast zijn vezelcementstroken zeer interessant om schimmels, 
ongedierte en bacteriën te vermijden. 
Sidings hebben een uitstekende brandreactieklasse. Het is een 
product dat geen brand kan vatten en ontwikkeld nauwelijks rook.
Sidings zijn perfect om te gebruiken als je de woning wil renoveren. 
De gevel geeft een volledig effen uiterlijk waardoor je foutjes, 
schade en oneffenheden gemakkelijk kan verbergen. De stroken 
worden aan de buitenkant van de gevel bevestigd, dit maakt het 
zeer interessant als je de woning wil voorzien van isolatie. Je 
verliest hierdoor geen plaats langs de binnenkant van de woning. 
 

Onderhoud

De sidings zijn in de productie voorzien van verschillende 
verflagen. De sidings zal je niet hoeven te schilderen, enkel af en 

toe afwassen met water en zeep en je gevel is weer zo goed als 
nieuw. 

Plaatsing 

De draagstructuur voor sidings is eenvoudig. De sidings hebben 
ook alle accessoires om je gevel mooi af te werken. Een reeks 
profielen in dezelfde kleuren van je sidings zorgen voor een 
perfecte afwerking van hoeken en randen. 
 

Voordelen

• Onderhoudsvriendelijk 
• Brede kleurenwaaier
• Plaatsing zowel verticaal als horizontaal mogelijk 
• Vormvast
• Geluidsisolerend
• Eenvoudig geplaatst
• Brandwerend 
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LOOK-
BOOK

In ons lookbook presenteren wij enkele van onze afgewerkte projecten met 
verschillende soorten gevelbekleding. Al deze realisaties werden bekeken met het 

oog op onze visie ‘Uit liefde voor jouw woning!’

ONZE PROJECTEN
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LOOK-
BOOK

EPS isolatie: 10cm

Siliconenharspleister 

Korrelgrootte: 1,5mm 

Kleur: 8188 Willco 

Extra vuilafstonde pleister (met 

fungicide) 

Raamdorpels: Arduin 

Dakoversteken: Aluminium

Techniek::

ARENDONK
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Siliconenharspleister

Korrelgrootte: 1,5mm

Raamdorpels: Arduin 

Kleur: 

Techniek:

LEOPOLDSBURG
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Siliconenharspleister

Korrelgrootte: 1,5mm

Kleur: 9016

Raamdorpels: Aluminium 

Plint: graniet

Ramen

Techniek:

EDEGEM
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Siliconenharspleister

Korrelgrootte: 1,5mm

Isolatie: 10 cm EPS

Kleur: 8286 willco

Raamdorpels: Arduin

Plint: Graniet

Techniek:

RIEMST
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Houtsoort: padouk WP2 open voeg 

Isolatie: UTERM WALL 12cm

Plaatsing: Verticaal 90/65/45

Techniek:

KAMPENHOUT
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VOOR

Siliconenharspleister 

Korrelgrootte: 1,5mm

Isolatie: EPS 12cm 

Raamdorpels: Aluminium 

Zelfreinigende pleister

Techniek:

KAPELLEN
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Houten gevelbekleding

Soort: Padouk WP2 Open voeg 

Isolatie: 8,2cm UTERM WALL 

Raamdorpels: Aluminium

Techniek:

KNOKKE
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Siliconenharspleister 

Korrelgrootte: 1,5mm

Isolatie: Minerale wol 14 cm 

Carbon Dark systeem Caparol  

Kleur: Garnit 5

Techniek:

MEISE
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Nieuwbouw

Siliconenharspleister 

Korrelgrootte: 1,5mm

Hpl Trespa beplating

Isolatie: EPS 22 cm 

Ramen en deuren

Dak

Techniek:

LEOPOLDSBURG
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Kalei

Kleur wit

Techniek:

ZEDELGEM

46



Siliconenharspleister 

Korrelgrootte: 1,5mm

Isolatie: 10cm 

Plint: Arduin 

Dak

Techniek:

GENT
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Siliconenharspleister: 

Korrelgrootte: 1,5mm

Kleur: 8169 WIllco

Isolatie: 10cm en 20cm

Raamdorpels: aluminium

Plint: Graniet

Techniek:

GOOIK
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Siliconenharspleister

Korrelgrootte: 1,5mm

Kleur: Granit 60

Isolatie: EPS 12cm

Raamdorpels: Arduin

Plint: Graniet 

Techniek:

KERMT
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Hout

Thermo Ayous

Open plaatsing

Siliconenharspleister 

Korrelgrootte: 1,5 mm

Kleur: Hellweiss 

Techniek:

GENK
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Siliconenharspleister 

Korrelgrootte: 1,5mm

Kleur: Hellweiss

Raamdorpels: Arduin

Plint: Graniet

Techniek:

DIEST

52



Siliconenharspleister

Korrelgrootte: 1,5mm

Isolatie: 10cm 

Raamdorpels: aluminium

Plint: Graniet

Bakgoot: Cedral Board

Techniek:

NINOVE
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Licht deel:

Siliconenharspleister

Korrelgrootte: 1,5mm 

Isolatie: EPS 14cm

Kleur: 8286 Willco RAL 7038 Caparol

Afgewerkt met 1 laag Willco Clean verf

Donker deel:

Siliconenharspleister

Korrelgrootte: 1,5mm 

Isolatie: EPS 10cm 

Kleur: 8281 Willco Jura 15 Caparol

Afgewerkt met 2 lagen Willco Nero verf

Techniek:

HEIST OP DEN BERG
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Vezelcement Equitone Tectiva

Kleur: TE 15

Bevestiging: Geschroefd

Raamdorpols: Aluminium

Techniek:

MOL
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Siliconenharspleister

Korrelgrootte: 1,5mm 

Isolatie: EPS 10cm

Kleur: Willco 8279

Raamdorpels: Arduin

Plint: Arduin 

Techniek:

DIEPENBEEK
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Steenstrips Vandersanden Affligem

Elastische gevoegd

Isolatie: EPS 12 cm

Raamdorpels: Arduin

Plint: Arduin

Techniek:

KONTICH
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Siliconenharspleister 

Korrelgrootte: 1,5mm

Kleur: Hellweiss

Isolatie: EPS 10 cm

Raamdorpels: Arduin

Plint: Graniet

Techniek:

DIEST
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Vezelcement Equitone Tectiva

Kleur: TE 15

Bevestiging: Geschroefd

Raamdorpols: Aluminium

Techniek:

SCHERPENHEUVEL
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Siliconenharspleister 

Korrelgrootte: 1,5mm

Hout: Padouk WP 2 65 mm

Verticaal geplaatst

Raamdorpels: Aluminium

Techniek:

GIERLE
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Siliconenharspleister 

Korrelgrootte: 1,5 mm

Isolatie: EPS 10cm 

Plint: Graniet 

Raamdorpels: Aluminium 

Hout Verticale plaatsing 

Isolatie: UTERM WALL 8,2cm 

Houtsoort: Thermo RND WP3

Techniek:

ANTWERPEN
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Siliconenharspleister

Korrelgrootte: 1,5mm

Isolatie: EPS 6cm 

Kleur: Hellweiss

Plint: Graniet

Techniek:

KONTICH
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Steenstrips Vandersanden Affligem

Elastische gevoegd

Isolatie: EPS 12 cm

Raamdorpels: Arduin

Plint: Arduin

Ramen

Dak & dakkapel

Techniek:

KONTICH
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Hout

Padouk WP2 90mm

Isolatie: 8,2cm Utherm wall

Raamdorpels: Aluminium 

Techniek:

WIJNEGEM
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Siliconenharspleister: 

Korrelgrootte: 1,5mm

Kleur: Hellweiss 

Isolatie: 12 cm

Raamdorpels: Aluminium

Plint: Arduin

Hout

Thermo RND WP4 65 mm

Techniek:

HOVE
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We zijn een gedreven team dat elk project van A tot Z tot een goed einde wil brengen. Denk daaraan ook aan de service na verkoop. De 
tevredenheid van onze klanten staat steeds voorop. Geveldesign is actief over het volledige gedeelte van Vlaanderen. 

Het grote voordeel dat Geveldesign heeft is dat we niet enkel gevelbekleding kunnen aanbieden, maar ook ramen en deuren en alle 
dakwerken. Het is dus perfect mogelijk om al deze diensten samen aan te bieden.

Spring gerust eens binnen, de koffie staat alvast klaar.

WAAR WERKEN WIJ?

(+32) 078 78 77 80
info@roofdesign.be

info@geveldesign.be
info@raamdesign.be

Uit liefde voor jouw woning!


