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selekta REFINE
gevelprofielen
De klassieker opnieuw gedefinieerd



Gevel - Colorpan pure white - 701+

Terras - Entero 2.0  
carbone - 478
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Gevel - Dekopan dark cedar - 154 +
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Maximale UV- en
weerbestendigheid

WERZALIT biedt duurzaam mooie gevels met 
inno vatieve materialen die weinig onderhoud 
vergen.

selekta REFINE combineert een systeem van 
HPL-productie dat al tientallen jaren beproefd is 
met een nieuw ontwikkeld productieproces.
Deze combinatie maakt gevelontwerpen mogelijk 
met de beste UV-bescherming en duurzaamheid.

In één oogopslag

Twee systemen die al tientallen jaren beproefd en 
getest zijn, zijn herenigd in REFINE. Deze eindeloze 
ervaring schept vertrouwen en garandeert de lange 
levensduur van selekta.

selekta REFINE bestaat uitsluitend uit hernieuwbare 
materialen.

Technologie die lang meegaat

Duurzaamheid

De eenvoudige bewerkbaarheid van de gevelprofielen 
en de montage op bekende onderconstructies besparen 
kostbare tijd en geld. REFINE is bij uitstek geschikt 
voor combinatie met andere gevelsystemen.

Onze decors zijn tijdloos en geven uw gebouw een 
onvergelijkbare esthetiek. Naast de standaard-
kleuren zijn bijna alle RAL-kleurtinten op aanvraag 
verkrijgbaar.

Snel en flexibel

Tijdloos uniek

selekta REFINE biedt een duurzame bescherming 
voor uw gebouw. De eigenaar van het gebouw en ook 
ons milieu profiteren van de lange levensduur en het 
nagenoeg onderhoudsarm oppervlak.

Bescherming & Milieu

Profiel 1:1

Totale breedte 170 mm

Dekkingsbreedte 155 mm

Volgend profiel Maximaal dekking lengte: 5.400 mm



De WERZALIT
Klimaat Gevel

Als voorzet gevel met ventilatie aan de achterzijde biedt 
selekta REFINE een duurzame bescherming voor het 
gebouw. De gevel wordt zo droog gehouden, wat een 
lange levensduur garandeert. Dit systeem, dat zich al 
eeuwenlang heeft bewezen, is ook onovertroffen op het 
gebied van klimaatbescherming.

Verscheidenheid in ontwerp  
en zuinige montage

selekta REFINE gevelprofielen bieden bijna onbeperkte ontwerpmogelijk-
heden. Ze kunnen verticaal, horizontaal en diagonaal worden gemonteerd. 
En ze kunnen uitstekend worden gecombineerd met andere gevelsystemen.

WERZALIT gevelbekleding is ook gemakkelijk te verwerken. Door een hoge 
mate van prefabricage, doordachte montagesystemen, grote bevestigings-
afstanden en een omvangrijk toebehorenprogramma zijn WERZALIT gevel-
profielen uiterst rendabel te monteren.
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uiterst weerbestendig en UV-stabiel

weinig onderhoud - niet herschilderen

snelle, economische installatie

10 jaar garantie

PEFC-gecertificeerd en 100% recyclebaar

Gemaakt in Duitsland



Dekopan
dark cedar - 154

Dekopan
meranty - 151

Dekopan
walnut - 157

Dekopan
white oak - 152

Dekopan
cedar - 082

Dekopan
birch - 156

Dekopan
african ebony - 158

Het kleurenpalet van REFINE 
Dekopan & Colorpan

speciale decors 
zijn op aanvraag 
verkrijgbaar.

Speciaal
decors

Colorpan
pure white - 701

Colorpan
creamy white - 716

Colorpan
light grey - 718

Colorpan
anthracite grey - 721

Colorpan
dark grey - 719

Alle in de brochure getoonde kleuren/decors kunnen om druktechnische redenen afwijken van de originele tinten. Wij zullen u graag originele handmonsters bezorgen.
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