
DERAKO®  -  FORECO®  Gevelsysteem

UNIEKE
GEVEL

Cradle to Cradle®

gecertifi ceerd
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EN350

Class 1

+

• Bevestiging aan achterzijde, geheel uit het zicht
• Lamelbevestiging zonder schroeven of nagels - 

voorkomt beschadigingen en corrosiestrepen
• Volledig demontabel systeem
• Binnen- en buitentoepassing 
• Horizontale of verticale plaatsing van lamellen
• 100% recyclebare materialen 
• Eenvoudige en snelle montage "2 tot 5 keer sneller"
• Door modulaire aanlevering zeer geschikt voor 

prefab bouwen
• Project support en ontwerpvrijheid - uw creativiteit 

is onze leidraad

SLR clip
Gepatenteerde gevelclips van 
stainless steel AISI 301. 

SLR profi el 
Het aluminium profi el is zwart 
geanodiseerd. Tevens is het 
mogelijk om de profi elen in 
gebogen vorm toe te passen.

NobelWood lamellen
Duurzaamheidsklasse I
Optie voor brandvertragende 
behandeling met Euroklasse B.

Het DERAKO® FORECO® gevelsysteem is het resultaat van de strategische samenwerking 
tussen Derako International B.V. en Foreco Dalfsen B.V. FORECO is gespecialiseerd in 
duurzame en innovatieve houtoplossingen voor de bouw en DERAKO is vooruitstrevend 
in de ontwikkeling, verwerking en toepassing van hout in unieke plafond-, wand- en 
gevelsystemen. Door de toepassing van de FORECO NobelWood®  lamellen binnen het 
DERAKO gevelsysteem is het nu ook mogelijk dit product op de gevel te verwerken 
zonder (voor)boren, schroeven of nagelen. Het gevelsysteem laat zich eenvoudig 
monteren en behoeft vanuit technisch oogpunt geen onderhoud. Daarnaast voldoet het 
biologisch gemodifi ceerde NobelWood door haar unieke materiaal eigenschappen aan de 
maatschappelijke duurzaamheidswens. De verschillende FORECO producten kunnen ook 
worden toegepast in DERAKO plafond- en wandsystemen.

DERAKO® - FORECO®

Unieke krachten gecombineerd

DERAKO gevelsysteem ... met FORECO NobelWood®

• Tropisch hardhout alternatief op basis van snelgroei-
end naaldhout uit FSC® gecertifi ceerde plantages

• Bio modifi catie met polymeren uit rietsuikerstengels. 
Tot in de kern gemodifi ceerd

• 100% organisch, volledig biobased en recyclebaar
• SafeWood® Select uitvoering; onderhoudsvrij, 

brandvertragend behandeld (Euroklasse B) en 
toepasbaar zonder verfafwerking 

• Getest op duurzaamheidsklasse I
• Kleureigenschappen van teak; warme bruine kleur, 

gelijkmatige homogene verkleuring naar zilvergrijs
• Projectgarantie mogelijk met SGVH certifi caat
• Duurzaamheidskeurmerk DUBOkeur voor houten 

gevelproducten

www.derako.com

Verfafwerking
NobelWood is met of zonder 
verfafwerking (in diverse kleurstellingen) 
leverbaar. De NobelWood Equal 
Weathering variant biedt van meet af 
aan de mooie "uitstraling van verweerd 
hout" en is hiermee de winnaar van de 
Cross over Innovation Award geworden.

Organic

100%

Neutral

CO2
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