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Since 1923
Wat in 1923 begon als klein bedrijf voor de productie van lijmen is in de loop der 
decennia uitgegroeid tot een wereldmerk. Geïnspireerd door de samenwerking 
met houtverwerkende bedrijven kwam oprichter Jakob Friedrich Werz op het 
idee om het natuurlijke materiaal hout te verbeteren en veelzijdiger te maken: 
Hij perste houtsnippers samen met glutinelijm. Hij perfectioneerde voortdurend 
methoden en recepten tot hij er midden jaren 1950 in slaagde een revolutionaire 
methode te ontwikkelen - de geboorte van Werzalit.

Werzalit is een gepatenteerd, extreem resistent materiaalcomposiet met een 
doorlopende gelijkmatige materiaalstructuur, dat bovendien biologisch af-
breekbaar is. Zijn veelzijdigheid, de probleemloze verwerking en zijn
duurzaamheid maakten Werzalit tot een begrip in houtmaterialen. Sindsdien 
zijn de toepassingsmogelijkheden van Werzalit voortdurend geoptimaliseerd en 
uitgebreid. Hetzij als bekleding van gevels of terrassen, voor vensterbanken of 
als outdoormeubilair - Werzalit heeft zich miljoenen keren bewezen.

De grote pluspunten van Werzalit zijn naast de opmerkelijke bestendigheid in 
vorm, kleur en kwaliteit de vrijwel onbegrensde keuze aan decoratieve opper-
vlakken qua kleur, structuur of individuele vormgevingswensen. Daarbij staan 
duurzaamheid en recycling centraal in ons gebruik van grondstoffen. Alle pro-
ducten kunnen zonder problemen worden gerecycled. 

Werzalit combineert hoge functionaliteit met ecologische aspecten en emoties. 
En dat al meer dan 90 jaar.

Natuurlijk gegroeide innovaties

Werzalit 

De voordelen op een rij

•  Natuurlijke houtlook
•  Weerbestendig
•  Lange levensduur
•  Onderhoudsarm
•  10 jaar garantie
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Veelzijdigheid in optima forma

Pag. 7 - 16

Met selekta kunt u buitenmuren van huizen individueel en persoonlijk 
vormgeven. De gevelprofielen bieden vrijwel onbegrensde ontwerp-
mogelijkheden.

max. 5400 mm

155 mm 

selekta

De voordelen op een rij

•    Verticaal, horizontaal, diagonaal of klassiek met overlapping te monteren
•  Grote keuze aan kleuren en decors
•  Buitengewone UV- en weerbestendigheid
•  Snelle, economische verwerking
•  Uitgebreid toebehoren
•  Onderhoudsarm
•  De selekta aluminiumprofielen zijn niet brandbaar

Grote vlakken voor grootse architectuur.

Pag. 17 - 27

Om grote vlakken vorm te kunnen geven is square de juiste keuze.  
Dit gevelpaneel van HPL geeft de ontwerper oneindig veel vormgevingsmogelijkheden.

2.180 mm to 3.650 mm

1.020 mm 
to 1.320 mm

square

De voordelen op een rij

•   Decors met een natuurlijke uitstraling
•  Weerbestendig
•  Vormvast
•  Splintervrij
•  Onderhoudsarm
•  10 jaar garantie
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WERZALIT/Selekta profiel is een gepanteerd houtmateriaal en bestaat uit versnipperd hout, voornamelijk beuken- en grenenhout. De spaanders 
worden toevoeging van hoogwaardige, duroplastische kunstharsen onder grote druk en hitte geperst. Er is een grote keuze aan oppervlakdecors 
in kleuren en houtprinten.
ALUMINIUM/Selekta profiel is een geëxtrudeerd aluminium profiel, dat middels een poedercoatingsproces in 4 houtdecors en een grote keuze aan 
RAL kleuren gepoedercoat kunnen worden. Aluminium is al decennialang een beproefd materiaal voor gevels.

HPL/Square plaat is een geperste gelaagde plaat, die uit in harsen gedrenkt kraftpapier onder grote hitte en grote druk wordt geperst. De Square 
platen kunnen in grote afmetingen en verschillende decors geleverd worden.

WERZALIT gevelsystemen is een voorzetgevel op en 
geventileerde achterconstructie voor een duurzaam 
bouwwerk.

buitenbinnen

Onze materialen

De Werzalit klimatisering

WERZALIT biedt met innovatieve materialen bestendig mooie gevels, die wor-
den gekenmerkt door slechts weinig onderhoud. Alle materialen zijn bestand 
tegen vocht, hitte, mechanische belasting en insecten – ideaal voor buiten  
gebruik. 

De gevelprofielen worden in vele verschillende oppervlakken aangeboden. 
Het bekende decorpaneel bestaat uit decorpapieren met een UV-laag of uit 
een beproefde vinylfolie van het merk Renolit. 
De aluminium profielen worden gepoedercoat.

Nog aantrekkelijker is de keuze in het assortiment van onze gevelpaneelfami-
lie square. Het met melaminehars, een van de hardste harsen, doordrenkte 
decorpapier en de transparante deklaag vormen een bijna onverwoestbaar 
oppervlak. De opbouw van de plaat is precies op het gebruik van gevelbekle-
ding afgestemd.

Toegepast als volledige gevel, ontplooien WERZALIT gevelsystemen alle 
voordelen van een voorgehangen, aan de achterkant geventileerde gevel. 
De tussenruimte achter de gevelpanelen garandeert een continue luchtcir-
culatie. Het bouw- en gebruiksvocht wordt naar buiten afgevoerd, waardoor 
de buitenmuur wordt beschermd tegen mogelijke aantastingen. Individuele 
aanpassing aan verschillende isolatiediktes is zonder problemen mogelijk. 
Zo kunnen met gangbare isolatiematerialen ook aan de hoogste eisen voor 
warmte-isolatie worden voldaan. 

WERZALIT-materialen doorstaan extreme hardheidstesten zoals zwellings-
testen. In speciale klimaatkamers wordt het materiaal aan de meest uiteen-
lopende invloeden en klimaatschommelingen tussen -30 °C en +70 °C bloot-
gesteld. Op de WERZALIT-testvelden trotseren testgevels al 30 jaar weer en 
wind. WERZALIT-profielen zijn zelfs op aardbevingsbestendigheid getest.

WERZALIT-gevelsystemen zijn met moderne gereedschappen gemakkelijk 
te verwerken en te bewerken. Op verzoek kunnen de profielen of panelen op 
maat geprefabriceerd worden. 
Voor de montage is er een geschikt montagesysteem en het nodige toebeho-
ren om een professionele en kostenefficiënte montage te realiseren

Duurzamer dan ooit

Een gevel  
is architectuur
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selekta
Veelzijdigheid
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De gevel in banen

Het selekta gevelprofiel biedt vrijwel onbegrensde ontwerpmogelijkheden. De profie-
len kunnen verticaal, horizontaal, diagonaal of – door gebruik van een speciale klem-
menbevestiging – ook in het klassieke overlappingseffect worden aangebracht. En ze 
kunnen met andere gevelsystemen worden gecombineerd.

Nog meer mogelijkheden 

Door de grote keuze aan kleuren en decors kunt u uw gevel individueel vormgeven. 
De ommantelde gevelprofielen staan voor duurzaamheid en UV- en weersbestendig-
heid. Ze vragen slechts zeer weinig onderhoud.
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selekta aluminium

Selekta is er ook als aluminium profielen. 
De profielen worden beschouwd als niet-brandbare bouwmaterialen..

Ruwe lengte 5480 mm, afdekoppervlak 5440 x 155 mm

Ons assortiment

Passend bij het selekta gevelprofiel biedt WERZALIT een uitgebreid corrosiebestendig toebe-
horenprogramma, dat voldoet aan individuele eisen en aantrekkelijke detailoplossingen heeft. 
Bovendien zorgen grote bevestigingsafstanden tot max. 625 mm, een kant-en-klare groef-veer-
verbinding en voorgestanste bevestigingssleuven voor de gevelankers voor een ongecompli-
ceerde en snelle montage en dus voor grote economische doelmatigheid.

Ruwe lengte 5500 mm, afdekoppervlak 5400 mm x 155 mm

selekta

170 mm

172 mm
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Een gevel  
is kunst

Met selekta kunt u buitenmuren van huizen individueel 
en persoonlijk vormgeven. De gevelprofielen bieden 
vrij wel onbegrensde ontwerpmogelijkheden.
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Kleuren en decors 

815
crystal white ash

816
cream white

817
licht ivoor

822
windsor

818
lichtgrijs

819
grijs

820
kensington grijs

821 
antracietgrijs

823 
balmoral

824 
donkerrood

825
wijnrood 

826  
donkergroen

827 
bruin

828 
zwartbruin

829
oregon

830
eiken naturel

831
winchester

832
honey oak

833 
soft cherry

834
macoré

835
weissbach eiken

836
mountain eiken

837
siena 

838
moeraseik

159
balau

154
dark cedar

161
mountain pine

158
african ebony

selekta Uni selekta Wood

selekta aluminium

RAL
tinten

Alle R
AL-kleuren zijn binn
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Alle kleuren/decors, die in de brochure zijn weergegeven, kunnen om druktechnische redenen 
afwijken van de originele tinten. Wij stellen u graag een origineel monster ter beschikking.
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Toebehoren Montage mogelijkeden

Technische gegevens
10

10

V_Selekta_51

10

V_Selekta_42

1,521

726

ca. 50
mm

20 mm

V_Selekta_21

25

V_Selekta_30

Beginprofiel N + F

Opzetprofiel

Beginprofiel P

Ventilatieprofiel

Kant-afsluitprofiel 2

Aansluitprofiel F

Aluminium binnenhoekprofiel

Buitenhoek C

Aluminium buitenhoekprofiel

Afdekprofiel

Voegenband

Z-profiel 1

Z-profiel 2

Afdekhoek 30/20

Begin- en  
opzetprofielen

Verticaal  
overgangsprofiel Stootvoegen

Profielafwerkingen

5.   Diagonal montage 
    (selekta)

4.  Horizontale montage met 
verticale voeg, met afdek-
profiel bekleed (selekta) 

3.  Horizontale montage in 
scheepsverband (selekta) 

2. Verticale montage  
(selekta) 

m
ax

. 
62

5

600 - 625

V_Selekta_31. Horizontale montage 
    (selekta)
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V_Selekta_31

max. 2700 mm max. 2700 mm

V_Selekta_29

max. 2700 mmmax. 2700 mm

V_Selekta_23

selekta selekta aluminium

Materiaal

Profielbreedte

Dekbreedte

Dikte

Profiellengte

Deklengte 

Benodigd materiaal/m2

Brandveiligheidsklasse

Oppervlak

Weight/m2

WERZALIT

170 mm

155 mm (+1/-2 mm)

19 mm

5500 mm

max. 5400 mm

6,45 strekkende meter

B2*

Decoratieve coating of met folie bekleed

9,7 kg

Aluminium

172 mm

155 mm (+1/-2 mm)

19 mm

5480 mm

max. 5440 mm

6,45 strekkende meter

niet vlambaar

met decoratieve coating

8,1 kg

* Standaard: normaal ontvlambaar
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square gevelprofiel, decor stone: patina rock, kleur: shogun

square
De gevel met groot oppervlak
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De gevel met groot oppervlak

Square is de gevelpaneel, die in het moderne gevelontwerp de aandacht trekt. De 
aan beide zijden gecoate panelen zijn in twee materiaaldikten en drie formaten le-
verbaar.
Met hun royale formaat is square niet alleen geschikt voor de bekleding van woonhu-
izen, maar ook voor de vormgeving van bedrijfsgevels. Square is in de standaarduit-
voering in de brandveiligheidsklasse B2 verkrijgbaar, maar kan op verzoek echter 
ook tegen meerprijs in de brandveiligheidsklasse B1 worden geleverd.

Gemakkelijk in de verwerking,  
veelzijdig in de montage

In de verwerking gedraagt het square bekledingspaneel zich als hout. Het kan 
geschroef, gelijmd of gepopnageld worden. Het kan zichtbaar of verborgen worden 
bevestigd en op houten of metalen onderconstructies worden aangebracht.

Andere diktes op aanvraag 
De houtnerf loopt in de lengterichting

*  Standaard brandbeveiligingsklasse B2
** Alle panelen kunnen ook worden geleverd in   
 brandbeveiligingsklasse B1. Op aanvraag.

Voegenband

100 90
30

30

Ventilatieprofiel

Universele schroef  
H 6 x 45
Toegelaten tot 8 m 
gebouwhoogte

Afdekkap

Cellulusebanen/kraftpapieren, die met 
hars zijn geïmpregneerd, worden tot een 
homogeen paneel geperst.

3650 x 1320 x 6/8 mm
Brandveiligheidsklasse  
B2*, B1**

3050 x 1320 x 6/8 mm
Brandveiligheidsklasse  
B2*, B1**

2180 x 1020 x 6/8 mm
Brandveiligheidsklasse  
B2*, B1**

13
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m

13
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0
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2

0
 m
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3650 mm

3050 mm

2180 mm

Afmetingen Toebehoren

Een gevel is 
bescherming
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* 8 mm panelen op voorraad en 6 mm  
 panelen alleen in kleuren 510 en 512

Kleuren & decors

Alle kleuren/decors, die in de brochure zijn weergegeven, kunnen om druktechnische redenen 
afwijken van de originele tinten. Wij stellen u graag een origineel monster ter beschikking.

Unikleuren

21 22

square

Fantasy collection

510
sugar white*

518
ivory

512
silver grey*

515
telegrey

516
tin*

531
sunny*

572
lime

553
blue ice

853
traffic white

514
pearl white

854
dawn

529
antilop

521
shadow

866
parrot

867
moss

857
chocolate

863
clear teal    

511 
rain

855
dove grey 

856  
north sea

513
storm

517
ebony*

551
navy

Fantasy collection



* 8 mm panelen op voorraad en 6 mm   
 panelen alleen in kleuren 510 en 512

Alle kleuren/decors, die in de brochure zijn weergegeven, kunnen om druktechnische redenen 
afwijken van de originele tinten. Wij stellen u graag een origineel monster ter beschikking.23 24

square

530
beaver*

861
port

858
brick 

538
zinnia

542
infinity

884
cloudy cement 

885 

eternal iron

886
patina rock   

888
corten 

889
rubi limescale 

Stone collection

878
diego oak

877
unique elm

873
washy elm

584
sun teak

882
piave cherry

585
delight cherry

879
pablo oak

881
novara elm

883
zebrano nightfall

880
delicious oak 

collection WoodFantasy collection

collection

Me t  de  speciale
 rustieke accente
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Alle kleuren/decors, die in de brochure zijn weergegeven, kunnen om druktechnische redenen 
afwijken van de originele tinten. Wij stellen u graag een origineel monster ter beschikking.25 26

Een gevel  
is duurzaam

Verantwoordelijk voor de inhoud: Werzalit Deutschland GmbH / Afbeeldingen: Aberjung GmbH / Tekst: Werzalit Deutschland GmbH
Foto‘s: Werzalit Deutschland GmbH, shutterstock.com / Afdrukken: Oberdruck /© Werzalit 2019 - alle rechte voorbehouden.
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WERZALIT Deutschland GmbH
Gronauer Straße 70  |  DE-71720 Oberstenfeld 

T. +49 (0) 70 62/50-0  |  info@werzalit.com 

www.werzalit.com

WERZALIT BV 
Hoogeveenenweg 75  |  NL–2913 LV Nieuwerkerk a/d Ijssel  

T. +31 (0) 180 31 30 05  |  verkoop@werzalit.nl 

www.werzalit.com

Vensterbanken | Terrassen | Gevels | Balkons | Outdoormeubilair


