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Houtsoort:
Western Red Cedar

3 breedtes en 3 diktes:
met elkaar combineerbaar

d.m.v. een aluminium pro� el

Aluminium pro� el:
afwerkbaar in alle RAL-kleuren of geanodiseerd

Design: Roel Vandebeek – Beek Design
Beschikbaar vanaf eind april 2013
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Thema hout

Nagel- en 
schroe�oos 

façadesysteem
Het specifieke Derako façadesysteem, tot voor kort louter beschikbaar voor binnentoepassingen, is nu ook ge-
schikt voor buitengevels. “Met ons nieuwe zelfdragende massief houten wandsysteem voor buiten kunnen com-
plexe ontwerpen van architecten voortaan ook maakbaar gemaakt worden,” zegt Jan Dirk Hageman van Derako 
International B.V.       

Aanvankelijk vormden houten gevel-
lamellen volgens Hageman eerder een 
sluitpost dan een architectonisch pro-
duct. “Vrij logisch, want de ambachte-
lijke producten werden doorgaans ver-
nageld of geschroefd op een rastersy-
steem, waardoor ongeacht het project, 
een uiterst uniforme uitstraling werd 
verkregen. Met ons systeem daarente-

gen behoudt de architect de vrijheid in 
ontwerp en wordt de montagetijd op de 
bouwplaats sterk gereduceerd. Boven-
dien maken we gebruik van een spe-
ciaal ontwikkeld clipsysteem in plaats 
van nagels/schroeven. Dat voorkomt 
tevens beschadigingen en lekstrepen 
van corroderende nagels/schroeven op 
het hout.”

Random gevelbeeld
“De basis van het systeem wordt ge-
vormd door aluminium SLR-profielen,” 
zo legt Hageman uit. “De profielen zijn 
maximaal 5.800 millimeter lang, waarin 
op ieder willekeurige positie een in-
keping gefreesd kan worden voor de 
bevestiging van de Derako façade-/
wandclip.                                       
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vervolgens met een watergedragen 
laksysteem afgewerkt'
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De afstand tussen deze clips/inkepingen 
wordt door het ontwerp van de gevel be-
paald. De architect heeft de vrijheid om 
te ontwerpen en te bedenken wat hij wil. 
Lamellen van 90, 110 of 151 millimeter 
kunnen random in de clips worden geklikt. 
De façade-/wandclips worden uitgelijnd op 
het profiel geplaatst en zijn zo ontwikkeld 
dat men de panelen er handmatig kan in-
drukken. De panelen zijn desgewenst ook 
eenvoudig te demonteren. De uittrekkracht 
per clip bedraagt, afhankelijk van de hout-
soort, tussen de 10 en 30 kilogram.”

De SLR-profielen kunnen aan iedere 
bouwkundige achterconstructie worden 
bevestigd. De afstand van de achter-
wand tot het façadesysteem bedraagt 
maximaal 150 millimeter. De profielen zijn 
namelijk in verschillende hoogtes te ver-
krijgen. Hageman: “Het uitlijnen van de 
profielen is in principe een kwestie van 
één schroef boven en één schroef bene-
den. Op die manier is ontwerpfixatie over 
de totale lengte van maximaal 5.800 mil-
limeter gegarandeerd en dat betekent 
tevens dat de montagetijd op de bouw 
drastisch daalt.”

werendheid en kwaliteit gaan hand in 
hand met het Derako façadesysteem. 
Zowel binnen als buiten,” zegt Hageman 
tot besluit.tot besluit.                                    
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De voor het Derako façadesysteem ge-
bruikte houten lamellen worden brand-
vertragend behandeld conform de Euro-
klasse B S2 D0 en vervolgens met een 
watergedragen laksysteem afgewerkt. 
“Aangezien de hoeken van de lamel-
len zijn afgerond (waterafschot met een 
radius van 3 millimeter) is een gesloten 
verflaag gegarandeerd. Rondom. Want 
ook voor de bevestiging van de lamellen 
aan het SLR-profiel wordt de laklaag niet 
doorboord met nagels/schroeven. De 
lamel wordt immers zichtloos bevestigd 
met behulp van de speciale clips.” 

Het Derako façadesysteem voor bui-
tenapplicatie is naar keuze uit te voeren 
in de houtsoorten western red cedar, 
lariks, thermowood (grenen / vuren) en 
radiata pine. Daarnaast zijn er diverse 
kleurafwerkingen beschikbaar. Anders 
dan het systeem voor binnen, krijgen 
de lamellen voor buitentoepassing een 
afwijkende lakbehandeling met drie lak-
lagen. Tien jaar integrale garantie op 
bevestigingssysteem, brandvertraging 
en afwerking is volgens Hageman bij de 
prijs inbegrepen. “Duurzaamheid, brand-


