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Tijdloos 
mooi
Laat u inspireren door deze voorbeelden:

Een buitenruimte om in weg te dromen
Dubbelwoonst met karakter
Een nieuwe look voor uw gevel
Villa met zicht op zee
Een nieuwe plek om te leven
Een samenspel van materialen

Kies de Cedral die bij u past.
- Cedral
- Cedral Click
- Cedral Board
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Welkom bij Cedral
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Geen  
onderhoud

Eenvoudig  
te plaatsen

Tot  
uw dienst

Eenvoudig op te bouwen
Slimme toebehoren

Niet meer schilderen
Duurzaam vezelcement
10 jaar garantie

Vraag uw gratis staal aan
Zoek een verdeler of vakman
Een schat aan informatie
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Een buitenruimte 
om in weg  
te dromen

Cedral Wood - Zwart
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Dubbelwoonst  
met karakter

Cedral Wood - Asgrijs
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Een nieuwe look
voor uw gevel

Cedral Click Smooth - Haaigrijs
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Villa met zicht
op zee

Cedral Click Wood - Everest-wit
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Een nieuwe plek 
om te leven

Cedral Click Smooth - Haaigrijs
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Een samenspel
van materialen

Cedral Click Wood - Roomwit
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Elk huis is uniek. Kies daarom de Cedral die bij u en 
bij uw woning past. U heeft de keuze uit verschillende 
uitvoeringen, uitstralingen en kleuren.

De Cedral 
gevelstroken 
plaatst u 
overlappend. 
Uw gevel krijgt 
mooie, diepe 
schaduwlijnen.

De Cedral Click 
gevelstroken 
zijn voorzien van 
tand en groef.  
Ze verlenen een 
effen en strakke 
look aan uw 
huis.

Met Cedral Board gevelplaten kunt 
u dakranden, dagkanten en andere 
geveldelen bekleden. Dit hele gamma 
heeft een effen afwerking en is 
beschikbaar in dezelfde kleuren als  
de Cedral gevelstroken.

Cedral Wood
Afwerking met 
houtnerf

Cedral Click Wood
Afwerking met 
houtnerf

Cedral Smooth
Gladde licht gekorrelde 
afwerking

Cedral Click Smooth
Gladde licht gekorrelde 
afwerking

Cedral Board

Cedral

Cedral Click

Cedral BoardOntdek  
het volledige 
kleurenpalet  
in de Cedral- 
kleurenkaart

Kies de Cedral  
die bij u past
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Niet meer schilderen

Duurzaam vezelcement

10 jaar garantie

De Cedral gevelstroken zijn reeds vooraf voorzien van verschillende verflagen. 
Het materiaal is extreem vormvast en werkt nauwelijks, zodat u het ook in de 
toekomst niet meer hoeft te schilderen.

Cedral is gemaakt uit vezelcement, een milieuvriendelijk materiaal op basis 
van cement, zand, kalk en natuurlijke vezels. Het materiaal heeft water- 
en vorstbestendige eigenschappen. Uw gevel zal de tand des tijds dus 
moeiteloos doorstaan. Cedral is de perfecte afwerking voor een energiezuinige 
gevelopbouw. Een gevel met Cedral beschermt uw woning tegen koude,  
weer en wind.

De Cedral gevelstroken hebben een zeer lange levensduur. Hiervoor staat 
Eternit garant, zodat ú op uw twee oren kunt slapen.

Geen onderhoud
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Eenvoudig op te bouwen
De draagstructuur voor een Cedral-gevel is eenvoudig: verticale latten met  
een tussenafstand van 60cm. Daarop kunt u de Cedral gevelstroken bevestigen.  
U vindt verdere informatie in onze handige plaatsingsgids.

Eenvoudig  
te plaatsen

Slimme toebehoren
Het Cedral-gamma bevat alles om uw gevel mooi af te werken. Onze schroeven 
en clips zorgen dat de gevelstroken goed en snel te monteren zijn.

Vraag naar onze handige 
plaatsingsgids!

Cedral heeft ook een slimme oplossing voor hoeken en randen in huis.  
Een reeks profielen, in de kleuren van de gevelstroken, maken de afwerking van 
uw gevel eenvoudig. De profielen zijn snel te plaatsen en zorgen voor een nette 
randafwerking.





23

Vraag uw gratis staal aan

Een schat aan informatie

U kunt de vele Cedral-kleuren ontdekken op onze kleurenkaart. Maar een juiste 
kleurkeuze maakt u best op basis van een kleurstaal.

Vraag daarom een gratis staal aan op www.cedral.be of op www.cedral.nl.   
Zo kunt u thuis beslissen welk kleur bij uw woning past.

Bent u op zoek naar inspirerende referenties? Bent u benieuwd naar tips over 
de plaatsing van Cedral? Wilt u berekenen hoeveel materiaal u nodig heeft voor 
uw project?

Tot uw dienst

Zoek een verdeler 
of vakman
De Cedral gevelstroken zijn 
eenvoudig te plaatsen. Wenst 
u echter beroep te doen op een 
vakman? Op onze website vindt u 
een interactieve lijst met plaatsers. 
Het zijn stuk voor stuk vakmannen 
die onze materialen kennen.

Op www.cedral.be en  
www.cedral.nl vindt u antwoorden 
op deze en nog veel meer vragen. 
Het is een schat aan informatie die  
u verder op weg kan helpen met  
uw project.

Vraag uw gratis 
staal aan 

online!
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