PURECEDAR

PURE INSPIRATIE
voor architecten

Timber is our passion

Timber is
our passion

INSPIRATIE VAN LEVENSBOMEN
Diep in de bossen van Canada groeien bijzondere
bomen, de zogenaamde Reuzen-levensbomen,
verwijzend naar hun hoogte en leeftijd. Het
duurzame hout dat zij geven heet Western Red
Cedar. Red Cedar is uniek en een klasse apart in
houtsoorten.
Gras Gevelproducten
Gespecialiseerd in gevelproducten van hout en
onderdeel van Gras Wood Wide, voorheen BV
Houthandel v/h F. & G. Gras. Onze trouwe klantenkring waardeert het dat wij zowel voorraadhoudende importeur als leverancier van gecertificeerd
en duurzaam geproduceerd hout zijn. Gras levert
onder het geregistreerde merk PureCedar een
range aan houtproducten, gegarandeerd gemaakt
van de beste kwaliteit Western Red Cedar.

Waarom PureCedar?
U ontwerpt een uniek huis of gebouw waarin luxe en comfortabel
wonen of werken voorop staat. Daarbij wilt u uw klanten graag iets
extra’s bieden. Architecten kiezen steeds vaker voor PureCedar
gevelbekleding, vanwege de unieke eigenschappen zowel op het
gebied van duurzaamheid en bewerkbaarheid als ook esthetisch.

PURECEDAR
PureCedar, hout met karakter
Dit hout kent een unieke variatie in structuur
en kleur; van lichtgeel, geelbruin, zalmroze tot
chocoladebruin. Kleurcontrasten tussen het
voor- en najaarshout geven een fijne streeptekening of een mooie vlamtekening.
Met PureCedar kiest u voor kwaliteitshout met een
eigen karakter; absoluut het neusje van de zalm.
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Voordelen van PureCedar
• PEFC gecertificeerd
• 100% nr 2 Clear & Better kwaliteit PureCedar
• van nature een zeer hoge duurzaamheid
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• zeer goede isolerende eigenschappen
• werkt nauwelijks en vertoont weinig krimp
• noestvrij hout
• sterk en licht van gewicht

GEVELBEKLEDING
Iedere maatvoering mogelijk
Pure Cedar is in alle standaard profileringen verkrijgbaar.
Daarnaast leveren wij maatwerk; iedere andere gewenste
maatvoering is mogelijk. Als voorraadhoudende importeur van
Western Red Cedar kunnen wij u een snelle levering garanderen.
Fiks het met Cedar-Fix
Een gevel is zichtbepalend en PureCedar is te fraai om er gaten
in te boren. Daarom biedt Gras een gecertificeerd clipsysteem
aan, om het hout zonder nagelen of schroeven aan te brengen
door middel van niet zichtbare bevestiging op gevels. Per clip is
een enkele schroef nodig, die onzichtbaar is. Werken met
Cedar-Fix gaat daardoor snel en doeltreffend wat een aanzienlijke tijdsbesparing oplevert. De uitvoerder zal u er dankbaar om
zijn, wanneer hij zijn werk kan fiksen met Cedar-Fix.
Producten
Cederhout inspireert architecten en geeft hen onbegrensde
mogelijkheden en oplossingen om deze unieke houtsoort in
hun ontwerpen toe te passen. Het is de kroon op hun werk,
zowel binnen als buiten. Binnenshuis dempt Western Red
Cedar geluid. De houtsoort is sterk, licht van gewicht en
makkelijk te verwerken. Elke afwerking is mogelijk; verf (in
iedere gewenste kleur), olie, vernis of een brandvertragende
behandeling of coating.

Aanvullende producten
Een pand volledig en smaakvol aankleden? PureCedar is ook
verkrijgbaar in zonnelamellen, boeidelen, windveren en dakshingles. Daarmee biedt Gras Gevelproducten een compleet
gamma aan kwaliteitsproducten van cederhout, veelal de
finishing touch voor uw ontwerp.

PROFIELEN. ALLES IS MOGELIJK
Rhombus
Schaafmodel: G50150
Maatvoering: 27 mm dik en in onderstaande breedte

Channelsiding
Schaafmodel: G50019/6829
Maatvoering: 18 x 142 mm, 127 mm + 3 mm dilatatie = 130 mm werkend
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Zweeds rabat
Schaafmodel: G50016/4315
Maatvoering: 6/20 x 190 mm, 175 mm + 4 mm dilatatie = 179 mm werkend
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Rhombus
Schaafmodel: G50150
Maatvoering: 27 mm dik en in onderstaande breedte
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Halfhouts rabat
Schaafmodel: G50012/5528
Maatvoering: 18 x 142 mm, 127 mm + 3 mm dilatatie = 130 mm werkend
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Geschaafd geploegd met velling
Schaafmodel: G50088/6830
Maatvoering: 18 x 142 mm, 135 mm werkend, velling 3 mm
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CEDERHOUT PROJECTEN

Batavia Stad - Fashion Outlet Lelystad

Bataviastad, de bekende fashion outlet met gekleurde
houten gevels. Attika architecten uit Amsterdam kozen bij dit
ontwerp o.a. voor PureCedar, vanwege de gunstige kwaliteiten
van dit hout. Het is makkelijk te verwerken, noestvrij, duurzaam
en in iedere gewenste kleur af te werken.

Brede school Gorinchem

De brede school Schuttersplein in Gorinchem
DMV architecten uit Kerkrade kozen voor een PureCedar
gevelbekleding, ondermeer om de school een warme
uitstraling te geven, zodat kinderen naar hartenlust in
een huiselijke omgeving kunnen leren en spelen.

CEDAR-FIX PROJECT

Villa met Cedar-Fix

Landelijke villa
De architect koos voor onze Cedar-Fix geveldelen voor zijn
ontwerp van een landelijk gelegen villa, omdat hij de strakke
en wit gestucte muren met een natuurlijk product wilde
accentueren. De goede ventilatie van het Cedar-Fix systeem,
het strakke uiterlijk en de snelle montage hebben zowel bij de
opdrachtgever als de aannemer tot grote tevredenheid over
het eindresultaat geleid.

Meer weten? Wij vertellen graag over onze passie
Bij Gras Wood Wide zijn we ‘Crazy about Red Cedar’
en durven we ons echte specialisten te noemen. Om alle
ins en outs in deze brochure te beschrijven lukt niet.
Bel ons gerust voor meer informatie over PureCedar,
de mogelijkheden, bewerkingen en details op
0524 - 561541 of mail naar info@grasgevelproducten.nl

Wist je dat buitenshuis en onafgewerkt
hout vrij snel verweert en het krijgt dan
onder de meest ideale omstandigheden
een prachtige zilvergrijze kleur.

Gras Gevelproducten is een verkoopdivisie van Gras Wood Wide BV - Zaandam
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Gras Gevelproducten
Voorraadhoudende leverancier van met name gevelproducten in Western Red Cedar, Siberisch Larikx en Lunawood,
maar ook Zaans Zwart potdekselwerk, ventilatielatten en Cedar Blue Label dakshingles en eigen gevelproducten zoals
Sealwood en CedarFix. Geleverd als maatwerk voor gevels, eventueel met brandvertragende behandeling en coating.
Gras Gevelproducten
Doorbraakweg 31, 7783 DC Gramsbergen - Tel. 0524 - 56 15 41 - www.gevelproducteninhout.nl
Gras Wood Wide BV
Onder Gras Wood Wide vallen drie verkoopdivisies: Houtimport Gras, Noord Europese Houtimport en Gras Gevelproducten.
Gras Wood Wide
Symon Spiersweg 10, 1506 RZ Zaandam - Tel. 075 - 616 37 92 - www.graswoodwide.nl

