
Hardie® Plank | Hardie® VL Plank

Bouw het huis van je  
dromen met James Hardie. 
It’s Possible™.
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Duurzame 
Pracht
Zoek je een veelzijdige gevelbekleding die weinig onderhoud vergt 
en tegelijkertijd mooi, modern en natuurlijk oogt? Kies dan voor 
gevelbekleding in vezelcement van JamesHardie®. Deze bekleding geniet 
de voorkeur van zowel aannemers als architecten en particulieren en 
beschermt niet alleen al miljoenen huizen in de wereld, maar laat die 
woningen er ook nog mooier uitzien. Jaar in, jaar uit. 

  Een zo natuurlijk mogelijke uitstraling 
met een premium kleurengamma

  Beperkt onderhoud dankzij de  
unieke ColourPlusTM Technologie 

  Tot 20 % snellere montage 
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Hardie® VL Plank – Kleur: Arctic White – Cedar

Hardie® Plank – Kleur: Midnight Black – Cedar
08
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Het Hardie® Plank 
assortiment

Afmetingen: 3600 x 214 x 11 mm  
Gewicht per plank: 10,5 kg
Aantal per m²: 1,52
Zichtbare oppervlakte: 182 mm
Kleuren: 6  
Afwerking: Cedar

Ons Hardie® Plank assortiment maakt een bijzonder gevarieerde keur aan 
ontwerpen mogelijk. De hoogwaardige vezelcementplanken zijn verkrijgbaar 
in twee montagevarianten: zonder of met een messing-en-groefverbinding. 
Met een brandklasse van A2-s1, d0 bieden de planken de best mogelijke 
bescherming van gecoate gevelbeplating tegen brand. 

Afmetingen: 3600 x 180 x 8 mm  
Gewicht per plank: 7,4 kg
Aantal per m²: 1,85
Zichtbare oppervlakte: 150 – 180 mm 
Kleuren: 21
Afwerkingen: Cedar en Smooth

Hardie® Plank gevelbekledingsplank 

Hardie® VL Plank gevelbekledingsplank 

Een innovatief montagesysteem
De Hardie® VL Plank gevelbekledings-
plank is voorzien van een unieke 
 messing-en-groefverbinding. Dat maakt 
het mogelijk om de planken, zonder 
montageclips, eenvoudig in elkaar te 
schuiven. De bevestigingen zijn onzicht-
baar, zodat het eindresultaat bijzonder 
strak en stijlvol oogt.
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Hardie® VL Plank horizontale montage 
met messing-en-groefverbinding

Hardie® VL Plank verticale montage  
met messing-en-groefverbinding

Hardie® Plank  
verticale montage met overlapping

Hardie® Plank  
horizontale gepotdekselde montage 

De producten uit het assortiment Hardie® Plank kunnen zowel 
horizontaal als verticaal worden geïnstalleerd, ongeacht hun afwerking 
– Smooth (glad) of Cedar (houtstructuur). Daardoor ontstaan diverse 
designmogelijkheden die je gevel optimaal tot zijn recht laten komen.

Hardie® Plank gevelbekledingsplank 
met overlappende montage 
Eén plank, 4 montagemogelijkheden. 
Afhankelijk van het gewenste effect – 
klassiek of modern – kunnen de planken 
verticaal of horizontaal, gepotdekseld, 
met open voeg of overlapping geïnstal-
leerd worden.

Hardie® VL Plank gevelbekledingsplank 
met messing-en-groefverbinding
Dankzij de onzichtbare bevestiging geeft 
Hardie® VL Plank je gevel een modern en 
stijlvol uiterlijk, ongeacht of de planken 
verticaal of horizontaal gemonteerd 
worden. In vergelijking met vergelijkbare 
gevelsystemen maakt ons innovatieve 
montagesysteem zonder clips boven-
dien een tot 20 % kortere installatietijd 
mogelijk.

Varieer  
van stijl



11Hardie® Plank – Kleur: Rich Espresso - Cedar
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 21 kleuren voor de Hardie® Plank 
gevelbekledingsplanken, Cedar en Smooth 

 6 kleuren Cedar voor de Hardie® VL Plank 
gevelbekledingsplanken

 Unieke ColourPlusTM-Technologie

Het Hardie® Plank assortiment van James Hardie is verkrijgbaar in twee 
texturen (oppervlakteafwerkingen) en in een palet van levendige en moder-
ne kleuren, die met onze unieke ColourPlus™-Technologie aangebracht 
 worden. Dankzij deze speciale oppervlakbehandeling hebben onze producten 
een  lange levensduur, vergen ze weinig onderhoud en zijn ze ongekend goed 
 tegen verkleuring bestand. Dat zorgt ervoor dat de kleuren zelfs na jaren  van 
weer en wind nog altijd even aansprekend zijn als op de eerste dag.

Texturen

Cedar (houtnerfstructuur) Smooth (glad)

Blijvend  
mooie kleuren 
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Kleuren

Ons kleurenpalet werd ontwikkeld met toon-
aangevende experts uit de bouwindustrie en 
is op maat ontwikkeld voor de gevelproducten 
van JamesHardie®.

■  Hardie® Plank         ●  Hardie® VL Plank

Cobble Stone  ■

Sail Cloth  ■ ●

Boothbay Blue  ■

Grey Slate  ■ ●Arctic White  ■ ● Light Mist  ■ ●

Iron Grey  ■

Midnight Black  ■ ●

Khaki Brown  ■Pearl Grey  ■

Traditional Red  ■ Rich Espresso  ■

Woodland Cream  ■

Evening Blue  ■Heathered Moss  ■

Chestnut Brown  ■ Timber Bark  ■

Mountain Sage  ■

Soft Green  ■

Anthracite Grey  ■ ●

Monterey Taupe  ■
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De Hardie™ Trim NT3™ en MetalTrim™ profielen voor binnen- en 
buitenhoeken geven het chique, moderne of juist traditionele karakter van  
uw gevel extra cachet en maken bovendien een perfecte montage van de 
Hardie® Plank en Hardie® VL Plank gevelbekledingsplanken mogelijk.

Hardie™ Plank MetalTrim™ profiel
in metaal voor buitenhoeken: 
Lengte: 3.000 mm

Hardie™ Trim NT3™ profiel  
in vezelcement voor buitenhoeken:
Afmetingen: 3.655 x 140 x 25 mm
en 3.655 x 90 x 25 mm 

Hardie™ Plank MetalTrim™ profiel
in metaal voor binnenhoeken: 
Lengte: 3.000 mm

Hardie™ VL Plank profiel
in metaal voor buitenhoeken: 
Lengte: 3.000 mm

De ‘finishing touch’
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Flexibel 
ontwerpen

Hardie® Plank – Kleur: Midnight Black – Smooth
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Hardie® Plank – Kleuren: Pearl Grey, Arctic White, Heathered Moss – Cedar

Hardie® Plank – Kleur: Midnight Black – Cedar



18 Hardie® Plank – Kleur: Monterey Taupe – Smooth
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Hardie® VL Plank – Kleur: Light Mist – Cedar

Hardie® VL Plank – Kleur: Anthracite Grey – Cedar
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Waarom voor hout kiezen als je net zo’n mooi resultaat kunt krijgen,  
maar dan zonder de nadelen ervan?

Hardie® Plank gevelbekleding Houten gevelbekleding

Weinig onderhoud

De ColourPlus™-Technologie staat borg  
voor een goede hechting van de verf. 
Bovendien volstaat een eenvoudige 
wasbeurt met zeepwater om de kleuren  
in perfecte staat te houden.

Geverfd hout verkleurt en moet om de  
5 jaar opnieuw geschilderd worden;  
gebeitst hout zelfs om de 3 jaar.

Duurzaam

Dankzij zijn bijzondere – maar natuurlijke 
– samenstelling is het vezelcement van 
JamesHardie® bestand tegen de meest 
uiteenlopende klimaatomstandigheden. 
Voor een mooie, onderhoudsarme gevel  
met een lange levensduur.

Een houten gevelbekleding die aan de 
de weersinvloeden van de seizoenen 
blootgesteld wordt, kan na verloop van tijd 
gaan scheuren, barsten en vervormingen 
vertonen.

Hardie® Plank gevelbekleding Houten gevelbekleding

Ontworpen  
voor de toekomst
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Vochtbestendig 

Onze vezelcement producten zijn ontworpen 
om tegen elk klimaattype bestand te zijn  
en kunnen het hele jaar door geïnstalleerd 
worden. Ze weerstaan zware regenbuien, 
een brandende zon en strenge winters  
zonder iets van hun schoonheid en uitstra-
ling te verliezen.

Door vocht kan hout zwellen, rotten of 
 krimpen. Doordat temperatuurschommelin-
gen producten van hout doen uitzetten  
of krimpen, kan de verflaag afschilferen  
of scheuren gaan vertonen.

Hardie® Plank gevelbekleding Houten gevelbekleding

Houten gevelbekledingHardie® Plank gevelbekleding

Ongevoelig voor ongedierte

Het assortiment Hardie® Plank is bestand 
 tegen parasieten (zoals houtworm) en 
knaagdieren die aanzienlijke en onherstel-
bare schade kunnen berokkenen aan houten 
gevels.

Hout is gevoelig voor aantasting door 
 schimmels en ongedierte. Op termijn moeten 
de aangetaste planken van een houten gevel 
vervangen worden.

Houten gevelbekledingHardie® Plank gevelbekleding

Brandwerend 

De producten van Hardie® Plank ontbranden 
niet wanneer ze aan directe vlammen  
of een extreme hitte blootgesteld worden.  
Ze zijn onbrandbaar en hebben een brand-
classificatie van A2-s1, d0 – de hoogste 
brandclassificatie voor een gecoate gevel-
plank.

Brandbare materialen zoals hout en 
 kunststof branden snel en gemakkelijk  
en produceren aanzienlijke hoeveelheden 
rook en warmte.
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Informatie & 
Inspiratie
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Meer informatie vind  
je op onze website
JAMESHARDIE.NL 
JAMESHARDIE.BE 

Wilt je meer inspiratie opdoen? 
Volg ons dan op Instagram  
@jameshardieeurope 

Ontwerp je eigen droomhuis 
met onze gevelconfigurator op
DESIGN.JAMESHARDIE.NL 
DESIGN.JAMESHARDIE.BE



Hardie® Plank | Hardie® VL Plank

Alleen de actuele versie is geldig.  
U vindt deze op onze website.

Versie: 08.2021.

Deze brochure is met de grootst mogelijke zorg
vuldigheid samengesteld. Technische wijzigingen 
voorbehouden. Fermacell BV aanvaardt geen  
enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade  
die voortkomt uit fouten, van welke aard dan ook, 
die in deze brochure zouden kunnen voorkomen.

Wanneer u informatie in dit document mist, neemt  
u contact op  met Fermacell BV. 

Meer gedetailleerde informatie vindt u op onze 
website www.jameshardie.nl / www.jamesahardie.be.

Al onze vezelcement producten hebben een garantie 
van 15 jaar.

© 2021 Fermacell BV  
TM en ® zijn gedeponeerde en geregistreerde 
handelsmerken van James Hardie Technology 
Limited en Fermacell BV.

Fermacell BV
Postbus 398
6600 AJ Wijchen
Tel.: +31 (0) 24 649 51 11
fermacellnl@jameshardie.com
www.jameshardie.nl

België:
Tel.: +31 (0) 24 649 51 10
fermacellbe@jameshardie.com
www.jameshardie.be

har02500007/st

CALCULATOR.JAMESHARDIE.NL 
CALCULATOR.JAMESHARDIE.BE

Scan de QRcode om de 
benodigde materialen voor  
je project te berekenen. 

Installatiegids & 
Installatievideo

Scan de QRcode met je 
telefoon voor een digitale 
versie van de installatiegids 
en voor een stapvoorstap 
installatievideo.

Productstalen

Scan de QRcode voor het 
rechtstreeks bestellen van je 
productstalen in fraaie box.


