
DERAKO®  -  FORECO®  Gevelsysteem

UNIEKE
GEVEL

Cradle to Cradle®

gecertifi ceerd
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Promoting Sustainable
Forest Management
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• 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.

WaxedWood lamellen
WaxedWood is, zonder verfsysteem 
onderhoudsarm en rekent defi nitief 
af met houtaantasting. Op het hout 
is 15 jaar projectgarantie mogelijk, 
ondergebracht bij de SGVH.

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 WaxedWood®  Siberisch Lariks 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 verduurzaamd 
waterafstotende WaxedWood, door haar unieke materiaal eigenschappen, aan de 
maatschappelijke duurzaamheidswens.

DERAKO® - FORECO®

Unieke krachten gecombineerd

©2016, Derako Façade Systems B.V. De getoonde afbeeldingen en tekeningen geven slechts een impressie van de producten. 

Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Technische wijzigingen voorbehouden.

DERAKO gevelsysteem ... met FORECO WaxedWood®

• Verduurzaamd Siberisch Lariks hout met 
water- en vuilafstotende werking

• Gereduceerd krimp- en zwelgedrag
• Kwaliteitsborging met KOMO-certifi cering
• Uitstekend gewapend tegen aantasting van onder 

andere blauwschimmel en onverteerbaar voor 
diverse insecten

• Prachtige verkleuring van groenbruin naar een 
warme brons bruine tint afhankelijk van het weer 
(zie foto boven)

• Onderhoudsarm en breed toepasbaar
• FSC® of PEFC gecertifi ceerd hout
• Projectgarantie mogelijk met SGVH certifi caat
• Duurzaamheidskeurmerk DUBOkeur voor houten 

gevelproducten

Verfafwerking
WaxedWood is met of zonder 
verfafwerking (in diverse 
kleurstellingen) leverbaar. De verf is 
niet-bladderend en het verfsysteem 
kan met garantie en onderhoud 
geleverd worden.

www.derako.com


