NIEUW IN ONS GAMMA:
FERMACELL EN JAMES HARDIE
Onlangs zijn Crosslink en de IPCOM groep een samenwerking aangegaan met de
Nederlandse fabrikant Fermacell, die sinds 2018 deel uitmaakt van de James Hardie groep.
James Hardie is wereldmarktleider op het gebied van vezelcement gevelbekleding en
toonaangevend in onder meer Amerika, Azië en Australië.

Fermacell gipsvezel platen
Fermacell BV produceert gipsvezelplaten, vloerelementen en cementgebonden platen. Het bedrijf
heeft productieafdelingen in Nederland en Duitsland en
is internationaal actief. Fermacell gipsvezelplaten hebben een basis van gips en papiervezels.
Ze zijn daardoor iets zwaarder dan platen uit gipskarton en vooral veel sterker.
Een fermacell plaat is belastbaar tot wel 50 kilogram. De platen isoleren thermisch en
akoestisch en hebben bovendien brandwerende eigenschappen, wat van fermacell
gipsvezelplaten werkelijk een hoogwaardig product voor wand- of plafondbekleding maakt.
Om dit nieuwe aanbod te ondersteunen, zijn brochures beschikbaar alsook enkele interactieve
tools zoals een download-center, een systeemselector en een calculator voor materiaalbenodigdheden waarmee u snel uitrekent hoeveel materiaal u nodig heeft voor het bekleden
van een bepaalde wand-, vloer- of plafondoppervlakte.

HardiePlank® gevelbekleding
Een ander nieuw product in ons assortiment dat het ontdekken waard is, is de HardiePlank®.
Deze gevelbekleding in vezelcement is een mooi, duurzaam product dat zeker niet mag
ontbreken in uw assortiment! Meer info op https://hardieplank.ipcom.be

DUURZAAM, ONDERHOUDSARM EN DECORATIEF
De duurzaamheid en de kleurvastheid van het product HardiePlank® gevelbekleding
bewijzen zich al decennialang in uiteenlopende klimaten (van Alaska tot Australië).
HardiePlank® gevelbekleding is gemaakt van vezelcement, is een onderhoudsarm product
dat onbrandbaar is A2-s1,d0 (RF1 conform VKF) en bovendien bestand is tegen UV-straling,
insecten, rot, schimmel en extreme weersomstandigheden. HardiePlank® is onverwoestbaar!

EENVOUDIG TE MONTEREN
Dankzij een dikte van slechts 8mm en dus een vederlicht gewicht, is HardiePlank®
gevelbekleding heel wat handzamer en makkelijker verwerkbaar vergeleken met andere
vezelcement gevelbekleding. Bovendien kan de gevelbekleding gemonteerd worden door
slechts één persoon. Dat scheelt tot 48% in installatietijd!

FLEXIBELE DESIGNMOGELIJKHEDEN EN MAKKELIJK ONDERHOUD

HardiePlank® is beschikbaar in 21 kleuren, waarvan er 6 direct leverbaar zijn uit
voorraad. De planken kunnen verticaal of horizontaal worden gemonteerd, met of zonder
schaduwvoeg. Kies de uitstraling die u wenst met houtnerfstructuur (CEDAR) voor een

authentieke uitstraling, of met gladde oppervlakstructuur (SMOOTH) voor een moderne
look.
De ColourPlus™ Technology coating die in de oven op het plaatmateriaal aangebracht
wordt, hoeft niet geschilderd te worden en kan heel gemakkelijk met alleen maar zeep en
water schoongemaakt worden. Hierbij verbleekt de coating niet. HardiePlank®
gevelbekleding blijft dus jarenlang haar prachtige uitstraling behouden!

HANDIGE VERKOOPSTOOLS
Wij kunnen stalenwaaiers, brochures, handleidingen en displays voorzien zodat u de
HardiePlank® op een professionele manier kan voorstellen aan uw klanten. Ervaren
specialisten staan uw verkoop bij met advies en support en wij kunnen trainingen aanbieden
voor uw medewerkers of klanten, op uw locatie of in de volledig uitgeruste Fermacell
vergaderruimte in Brussel.
Ontdek alle info op https://hardieplank.ipcom.be/ of contacteer ons!

