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PURE CLASSIC

Een eigen woning is een kostbaar bezit. En heel persoonlijk: 

het vertelt wie u bent, hoe u leeft en waar u om geeft. 

Maar uw huis is ook een waardevolle investering. 

Met Keralit gevel- en dakrandpanelen zorgt u goed voor uw woning én voor u zelf. 

Want Keralit materialen zijn verbluffend mooi en onverwoestbaar. 

Dat betekent nooit meer schilderen en volop genieten.

Laat u inspireren door de Classic Colours en Pure Colours.

Classic Colours
Houtnerf

Pure Colours
Effen / mat



Met de Keralit gevel- en dakrandpanelen krijgt uw woning een 

blijvend mooie afwerking. Geen afbladderende verflagen, kleur- of 

glansverlies maar stijlvolle gevelelementen en dakranden, die er 

altijd verzorgd uitzien. Jaar in, jaar uit. 

Welke kleuren of dessins u ook kiest, het resultaat is altijd even mooi 

en duurzaam. Zelfs onder de meest extreme weersomstandigheden, 

geven de Keralit panelen geen krimp. Het materiaal is bovendien 

ongevoelig voor schimmels, bacteriën en andere rottingsprocessen. 

Zo nu en dan een sopje, meer onderhoud komt er niet bij kijken. De 

kwaliteit is gegarandeerd door het KOMO-attest en maar liefst 10 

jaar leveranciersgarantie. 

TIJD OM TE GENIETEN



Het basismateriaal van de Keralit panelen bestaat uit gerecyclede 

kunststoffen. Er hoeft geen boom voor gekapt te worden en het 

gebruik van grondstoffen blijft tot het minimum beperkt. Een prettig 

idee, voor wie hecht aan duurzaam materiaal gebruik. Ook wat 

onderhoud betreft is Keralit een verantwoorde keuze: schilderen is 

overbodig dus u verbruikt geen verf. En mocht u de panelen ooit 

willen vervangen, dan zijn de materialen eenvoudig weer opnieuw 

te recyclen. Duurzamer kan haast niet.

EEN DUURZAME KEUZE
PURE CLASSIC



Keralit is een compleet concept bestaande uit panelen en alle bijpassende 

afwerking- en bevestigingsmaterialen. Voor een professioneel resultaat 

schakelt u een aannemer of montagebedrijf in. 

Die werkt graag met Keralit omdat het monteren vlot gaat en het 

product bijzonder degelijk is. De panelen worden met een onzichtbare 

bevestiging gemonteerd in lengtes van maar liefst 6 meter. Zónder 

zogenoemde ‘stuiknaden’. Dit geeft een mooi strak resultaat en voorkomt 

vuilaanhechting. Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen. 

compleet 
tot in detail
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Authentieke kleuren die prachtig tot hun recht komen in een 

klassieke bouwstijl. Of warme houttinten, die juist spannend contrasteren met een 

strakke moderne gevel. De Classic Colours van Keralit zijn tijdloos en blijvend mooi. 

Laat u inspireren door de Classic Colours van Keralit: 

24 tinten in een robuuste houtstructuur.

CLassiC COLOurs

Classic Colours
Houtnerf





KERALIT CLASSIC
helemaal mijn stijl

“Ons huis is me heel dierbaar. We zorgen er goed voor maar ik 

wil ook genieten van andere leuke dingen. Tijd doorbrengen met 

onze kinderen of juist tijd voor ons zelf. Lekker weg met de boot 

als we zin hebben of misschien een verre reis. In deze fase van 

ons leven willen we onze handen vrij hebben. Daarom hebben 

we geïnvesteerd in een sproei-installatie voor de tuin en het hout 

aan de gevel vervangen door Keralit. De Classic gevelpanelen zijn 

helemaal in stijl met de woning en in prachtige authentieke kleuren. 

Daar hebben we geen omkijken meer naar”. 

Janiene Schot, 38 jaar, Barneveld
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rOODDOnKErgrOEn MOnuMEntEngrOEn stEEnrOOD

WijnrOOD staaLbLauW MOnuMEntEnbLauW DOnKErbruin

Wit CrÈME LiCht ivOOr MOsgrOEn

grijs KWartsgrijs antraCiEt zWart



MahOniECaLifOrnian 
rEDWOOD

gOLDEn OaKWEstErn rEDCEDEr

EiKEn 3118076 EiKEn 2052089 vErgrijsD CEDEr bruin rEDCEDEr

PURE CLASSIC

Keralit Classic Colours
unikleuren en houtstructuren met houtnerf
gratis kleurmonsters via www.keralit.nl



Strak, mat en helemaal van deze tijd: met de Pure Colours is Keralit 

ook bereikbaar voor iedereen die houdt van eigentijds design. 

De effen structuur van de materialen lijkt het zonlicht te absorberen, 

voorkomt weerkaatsing en zorgt voor een serene rust. 

De Pure Colours collectie bestaat uit negen kleuren waarmee eindeloos 

veel combinaties mogelijk zijn.

PurE COLOurs

Pure Colours
effen matte structuur





KERALIT puRE
rust in een hectisch bestaan

“Kleine kinderen, drukke banen: ons leven is behoorlijk hectisch. 

Dus de vrije tijd die we samen hebben, sta ik liever niet te kwasten 

op een ladder. De keuze voor Keralit was daarom zo gemaakt. De 

Pure lijn is ons op het lijf geschreven: strakke vormgeving in stoere, 

matte tinten. Het lijkt wel speciaal voor ons huis ontworpen.  

En het fijne is: het blijft er zo fris uitzien. Terwijl wij toch echt niet 

van die poetsers zijn”. 

Bas ter Hoorn, 29 jaar, Rijswijk
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rust in een hectisch bestaan





snOW sanD trEE sEa

sKy sun Earth Dust

night
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Keralit Pure Colours 
uni kleuren met effen, matte structuur
gratis kleurmonsters via www.keralit.nl



Afmetingen gevelpAnelen

Werkende breedte 142 mm

Dikte 17 mm

Sleufgatafstand 3.3 cm h.o.h.

Sleufgatafmeting 4 x 10 mm

Bevestigingsafstand 30 cm h.o.h.

Lengte paneel 600 cm

Afmetingen dAkRAndpAnelen

Breedte 300 en 150 mm

Dikte 10 mm

Bevestigingsafstand 30 cm h.o.h.

Lengte paneel 600 cm

 

veRweRkingSgegevenS gevelpAnelen

Gereedschap  Normale houtbewerkingsgereedschappen

Maximale montagelengte 600 cm

Bevestigingsafstand 30 cm h.o.h.

veRweRkingSgegevenS dAkRAndpAnelen

Gereedschap  Normale houtbewerkingsgereedschappen

Maximale montagelengte 600 cm

Bevestiging D.m.v montageclips en/of Torxschroeven

tecHniScHe gegevenS 

Materiaalopbouw  Gerecyclede kunststoffen met Renolit
®
 toplaag

Chemische bestendigheid  Goed bestand tegen ammonia en niet schurende 

 reinigingsmiddelen.  

 Niet goed bestand tegen oplosmiddelen

 

 waarde eenheid meetmethode

Uitzettingscoëfficiënt 0,026 mm/m/oC

Dikte toplaag 200 µm

Krasvastheid >20  cN Erichsen 435

Garantie 10 jaar

Kleurechtheid 4 (licht contrast) DIN 53387

Vochtopname nihil 

tEChnisChE 
sPECifiCatiEs



Assortiment

www.keralit.nl

Uni kleURen

HoUtStRUctURen

Uni kleURen

clASSic coloURS Kleurnummer  Gevel Dakrand

eiken 3118076 3118076  • 

eiken 2052089 2052089  •

vergrijsd ceder 3099001  • •

bruin redceder 3069037  •

western redceder 2115008  •

golden oak 2178001  • •

californian redwood 3152009  •

mahonie 2097013  • •

pURe coloURS Kleurnummer RALnr. Gevel

Snow 9152048 9016 • 

Sand 1379048 9001 •

Tree 9925048  •

Sea 5004048 5004 •

Sky 5150048 5011 •

Sun 3005048 3005 •

Earth 8875048  •

Dust 7016048 7016 •

Night 1540476 9005 •

clASSic coloURS Kleurnummer RALnr. Gevel Dakrand

wit 915205 9016 • •

crème 137905 9001 • •

licht ivoor 101505 1015 • •

mosgroen 600505 6005 •

donkergroen 612505 6009 • •

monumentengroen 992505  • •

steenrood 800405 8004 •

rood 308105 3011 • 

wijnrood 300505 3005 • •

staalblauw 515005 5011 • • 

monumentenblauw 150037 5004 •

donkerbruin 887505  • • 

grijs 715505 7001 •

kwartsgrijs 703905 7039 •

antraciet 701605 7016 • •

zwart 540417 9005 •

>

Afmetingen gevelpAnelen

Werkende breedte 142 mm

Dikte 17 mm

Sleufgatafstand 3.3 cm h.o.h.

Sleufgatafmeting 4 x 10 mm

Bevestigingsafstand 30 cm h.o.h.

Lengte paneel 600 cm

Afmetingen dAkRAndpAnelen

Breedte 300 en 150 mm

Dikte 10 mm

Bevestigingsafstand 30 cm h.o.h.

Lengte paneel 600 cm

 

veRweRkingSgegevenS gevelpAnelen

Gereedschap  Normale houtbewerkingsgereedschappen

Maximale montagelengte 600 cm

Bevestigingsafstand 30 cm h.o.h.

veRweRkingSgegevenS dAkRAndpAnelen

Gereedschap  Normale houtbewerkingsgereedschappen

Maximale montagelengte 600 cm

Bevestiging D.m.v montageclips en/of Torxschroeven

tecHniScHe gegevenS 

Materiaalopbouw  Gerecyclede kunststoffen met Renolit
®
 toplaag

Chemische bestendigheid  Goed bestand tegen ammonia en niet schurende 

 reinigingsmiddelen.  

 Niet goed bestand tegen oplosmiddelen

 

 waarde eenheid meetmethode

Uitzettingscoëfficiënt 0,026 mm/m/oC

Dikte toplaag 200 µm

Krasvastheid >20  cN Erichsen 435

Garantie 10 jaar

Kleurechtheid 4 (licht contrast) DIN 53387

Vochtopname nihil 



GEVElPanElEn

h.o.h. max. 30 cm

h.o.h. m
ax. 30 cm

Montage met trim/kraal
aansluitprofiel 2810

Omrandingprofiel 2809
met ontwateringgaten

Inhaak startprofiel 2808

Verbindingstuk 2813

2801

Uitwendig hoekprofiel 2802
met aluminium basis 2803

Verbindingprofiel 2804
met aluminium basis 2805

Eindprofiel 2806 met
aluminium basis 2807

Eindkapje 2820
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DaKranDPanElEn

Overstekplafond
met dakrandpaneel en 
montageclip 10 mm 
2845

Overstekplafond
met gevelpaneel en 
montageclip 17 mm 
2846

Boeiboord montage zonder overstek
met profiel 2871 en montageclip 2872

Montage rechtstreeks
onder de kraal
2830 / 2834

Montage met
trim/kraal
aansluitprofiel
2843

Montage met
trim/kraal
sierprofiel
2850

Bevestiging onder de 
kraal met trim/kraal
aansluitprofiel
2843

Hoekstuk 
2837

Tussenstuk
2838

Ventilatierooster
0565

Verbindingprofiel
0420

Eindprofiel 2836
met aluminium
basis 2807

Bevestiging onder de 
kraal met trim/kraal
aansluitprofiel
2850

Hoekstuk 
2852

Tussenstuk
2853

Verbindingprofiel 2804
met aluminium basis 2805

Tussenstuk 
2838Eindprofiel 2806

met aluminium
basis 2807

Hoekstuk 
2837
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VOORDELEN KERALIT: 

 ■	 ONDERHOUDSARME GEVEL- EN DAKRANDPANELEN

 ■		 KLASSIEKE EN EIGENTIjDSE KLEUREN EN DESSINS

 ■		 EENVOUDIGE EN SOLIDE MONTAGE 

 ■		 KLEURVAST EN WEERBESTENDIG

 ■		 MILIEUVRIENDELIjK

 ■		 MINIMAAL ONDERHOUD, NOOIT MEER SCHILDEREN

 ■		 BIjzONDER LANGE LEVENSDUUR

	■		 10 jAAR GARANTIE

PURE CLASSIC

Verkrijgbaar bij:
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Keralit is een produkt vanwww.keralit.nl

http://www.hout-en-bouwmaterialen.nl/keralit-gevelpanelen-dakrandpanelen.php

	aarle: BPG Boxtel - Van Aarle Bouwmaterialen B.V.
	adres: Koppenhoefstraat 6
	postcode: 5283 VK  Boxtel
	tel: Tel. 0411-674230
	fax: Fax 0411-673907
	mail: info@bpgboxtel.nl
	web: www.bpgboxtel.nl


