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Novicell gevelpanelen is een product vanwww.heering.eu

- natuurlijke look door houtnerfstructuur

- onderhoudsarm

- geen schilderwerk

- snelle en eenvoudige montage

- op 6 meter lengte monteerbaar

- uiterst duurzaam

- slag- en stootvast

- UV-bestendig

- grove nerf en fijne nerf

Het gevelbekledingsysteem van novicell is bijzonder fraai 

door z’n natuurgetrouwe houtnerfstructuur in fijne nerf en 

grove nerf. Verkrijgbaar in drie types (rabat, potdeksel, 

sponningdeel) is novicell het ideale alternatief voor 

traditionele houten gevelbekleding. Geschikt voor zowel 

nieuwbouw als renovatie, in woning- en recreatiebouw.

novicell gevelpanelen

http://www.heering.eu/gevelbekleding/
http://www.heering.eu/gevelbekleding/


 

 

Grootste voordeel van het dubbel 
rabatpaneel in grove nerf is de werkende 
breedte van 333 millimeter. U werkt uw 
projecten veel sneller af! Ook is er een 
enkel rabatdeel verkrijgbaar in fijne nerf.

De potdeksel panelen zorgen voor een  
verrassend resultaat. Door het overlap- 
pende model wordt extra nadruk gelegd  
op de fraaie natuurlijke uitstraling. Hout-
structuur in optima forma! 

Het sponningdeel heeft als voordeel dat 
het zowel verticaal als horizontaal kan 
worden geplaatst. De sponning zorgt 
voor een stijlvol lijnenspel en geeft de 
gevel een strak karakter. 
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Bestelnr.  Omschrijving  Kleur Verpakking 

4010  Novicell rabat (enkel) fijne nerf Novicell kleuren 2 x 600 cm
 167 x 18 mm

4011 Verbindingstuk rabat (enkel) fijne nerf Novicell kleuren   10 stuks
 167 mm voor 4010

4080  Novicell rabat (dubbel) grove nerf Novicell kleuren  2 x 600 cm
 333 x 18 mm telnr.  Omschrijving  Kleur 

4086 Verbindingstuk rabat (dubbel) grove nerf Novicell kleuren 10 stuks
 333 mm voor 4080 

4075 Novicell potdeksel fijne nerf Novicell kleuren 2 x 600 cm
 167 x 18 mm 

4030 Novicell potdeksel grove nerf Novicell kleuren 2 x 600 cm
 167 x 18 mm

4035 Verbindingstuk potdeksel grove nerf Novicell kleuren   10 stuks
 167 mm voor 4030

4050 Novicell sponningdeel grove nerf Novicell kleuren   4 x 600 cm  
 167 x 18 mm 
4065 Novicell sponningdeel fijne nerf Novicell kleuren   4 x 600 cm
 167 x 18 mm

2808  Inhaak startprofiel  aluminium   2 x 400 cm

4082  Omrandingsprofiel voor 4050 Novicell kleuren 10 x 500 cm
 bij verticale montage van het sponningdeel 
 ontwateringsgaten boren ø 8mm hoh 25 cm!
 

4089  Flexibel Novicell kleuren    5 x 500 cm
 hoekverbindingprofiel

4016 Verbindingprofiel 60 mm Novicell kleuren    5 x 600 cm

2805 Basis verbindingprofiel aluminium   2 x 400 cm

4015 Eindprofiel 45 mm Novicell kleuren   5 x 600 cm

2807 Basis eindprofiel  aluminium   2 x 400 cm

4017 Buitenhoekprofiel 60 mm Novicell kleuren 5 x 600 cm

2803 Basis uitwendighoekprofiel aluminium 2 x 400 cm

2196 RVS draadnagels 30 mm   250 stuks

Novicell kleuren grove nerf

Novicell kleuren fijne nerf

natuurlijke look

Afmetingen in mm
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Technische specificaties
 Waarde Eenheid Meetmethode 

Materiaal PVC  
Dichtheid 0,574 g/cm3 EN ISO 1183-1A
Warmtegeleidingcoëfficiënt 0,052 W/mK 
Uitzettingcoëfficiënt 4,9x10 -5  ºC -1 DIN 53377

Bevestigingsafstand 30 cm h.o.h.
Montagevoorschriften op www.heering.eu
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