Samlebrosjyre
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01 BLOMSTERBRETT
Mange varianter i form og dekor. Enestående i funksjon.
Å velge riktig blomsterbrett er et spørsmål om å finne riktig form og
funksjon. Uansett om du ønsker et blomsterbrett som føyer seg inn i det
øvrige interiøret eller som fungerer som blikkfang i rommet: Werzalit tilbyr
blomsterbrett i et stort utvalg av former og dekorer, med lengder på opp til
6000 mm. Det kan velges blant følgende typer:

Til boliger:

Compact – en enkel, moderne utførelse
Exclusiv – med 34 mm nese i forkant

Til næringsbygg/institusjoner:

Systembrettserier
Systembrettserier CF og YF – med forkant

[blomsterbrett]

Fordeler:
tåler vannsøl, fukt og varme
lett å rengjøre
ripefast overflate
formpresset i ett stykke
15 års garanti
KAN LEVERES:
med laminerte ender
ferdig tilpasset til montering
med fjær for vinduets notspor

Beste kvalitet tvers igjennom
Nybygg eller rehabilitering - et blomsterbrett må alltid oppfylle strenge
byggfysiske krav. Werzalit-blomsterbrett er formpresset under høyt trykk og sterk
varme i en patentert prosess.

Resultatet er at Werzalit-blomsterbrett garanterer for kvalitet tvers
igjennom. De er formstabile, motstandsdyktige mot byggfukt og svært
slitesterke.
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01 BLOMSTERBRETT
Compact
Compact S 18

Compact farger og dekorer

001 | hvit

310 | dolomit

311 | carrara

324 | lysgul

326 | oransje

327 | lysrød

Produktnavn

kanttykkelse (mm)

standardlengde (mm)

bredde (mm)

dekorvarianter

Compact S18

18

4250

100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450

10

330 | lysgrønn

335 | lysblå

055 | svart

418 | lysgrå

[Compact og Exclusiv]

Exclusiv
Exclusiv E 34

Exclusiv farger og dekorer

008 | marmor lys

070 | marmor bianco 167 | creme

310 | dolomit

001 | hvit

018 | lysgrå

400 | ren hvit

418 | lysgrå

021 | metallic

112 | puntinella

131 | kvarts

415 | lys eik

445 | agnbøk

038 | lønn

103 | wenge

151 | meranty

155 | gyllen eik

Produktnavn

kanttykkelse
(mm)

standardlengde
(mm)

bredde (mm)

dekorvarianter

Exclusiv E34

34

3000

100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550

17

Exclusiv E34

34

4250

100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550

17

Exclusiv E34

34

6000

100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550

17
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01 BLOMSTERBRETT
Systembrett
Systembrett YF og CF

Til bruk i nærings- og institusjonsbygg
Systembrett fra Werzalit-seriene CF og YF kan leveres med inntil 140 mm
forkant. Blomsterbrettet kan utstyres med kabelkanaler og stikkontakter.

Compact
CF 65/4

CF 100/4

CF 65/4

CF 100/4

Exclusiv
YF 65/6

YF 100/6

YF 140/6

YF 65/6

YF 100/6

YF 140/6

(farger se side 4+5)

Tilbehør
bærevinkel

ventilrist

Produkt- forkantnavn
høyde (mm)

standardlengde (mm)

bredde (mm)

dekorvarianter

CF 65/4

65

4250

100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450

10

CF 100/4

100

4250

100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450

10

YF 65/6

65

6000

100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550

17

YF 100/6

100

6000

100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550

17

YF 140/6

140

6000

100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550
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[Tilpasset etter mål]

Ferdig tilpasset blomsterbrett
Sparer arbeid og penger
Werzalit blomsterbrett sparer deg for mye arbeid. Bare oppgi nøyaktige mål,
og vi produserer brettet i henhold til ønske.

Følgende tilpasninger kan gjøres*:
Vi leverer dine blomsterbrett ferdig kappet og justert på bredde, eventuelt
med innhakk. Slik slipper du spill og betaler kun for netto materialbruk.

Laminerte ender
Ved bestilling av større mengder kan brettene leveres med fabrikkmontert
ABS-kant i endene. Ved mindre mengder påfører vi endelaminat-strips ved
varmebehandling.

I rett tid
Ferdig tilpassede blomsterbrett fra Rovent sparer deg for unødvendig
lagerføring. Vi leverer blomsterbrett raskt og til rett tid. Samtlige dekorfarger
kan framskaffes fra lager i Tyskland.
endelaminat / ABS-kant

innhakk på nøyaktige mål

*tilpasninger på forespørsel

Monteringsanvisning finnes til
WERZALIT-blomsterbrett.
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02 TERRASSEGULV
Det gode liv på terrassen. Slipp vedlikehold.
terraZa er utviklet med hensyn til hva et utemiljø krever. Gulvet er basert
på våre erfaringer og kunnskap om forming av trebaserte materialer. terraZa
gir utformingen av gangveier, plasser, trinn og terrasser nye muligheter.
terraZa oppfyller alle ønsker og krav til en moderne og stilfull terrasseutforming: Det er naturlig, men holdbart, samtidig som det er lett å montere og
vedlikeholde. Glem oljing og fliser i bena. Du vil selv se hvilke muligheter
du har med terraZa.

[terraZa]

Fordeler:
moderne, tidløst terrassegulv
naturlig trekarakter
motstandsdyktig mot fukt, kulde,
sur nedbør, salt og klor
sklisikkert, selv når det er vått
fliser ikke
lett å legge
egnet til store flater
5 års garanti

Lang holdbarhet
Om du bruker bordene eller flisene vil du ha langvarig glede av terraZa.
Grunnen er at terraZa er mye mer formstabilt mot påkjenning av fuktighet,
kulde, sur nedbør, salt og klorvann enn vanlig tre. Det spesielle materialet
er sklisikkert selv om det er vått, og det fliser ikke. Sopp og insekter gjør
heller ingen skade. terraZa er lett å rengjøre med en høytrykksvasker.

terraZa-bordene:
utmerket med design- og innovasjonsprisen av Baden-Württemberg

terraZa-kassett:
årets produkt 2008
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02 TERRASSEGULV
Bord
terraZa-bord – Kronen på terrassen
Farger

481 | sabbia*

*Lyse farger er vanskeligere å holde rene.

482 | terracotta

Den naturlige trekarakteren og den stilfulle overfl aten av terraZa-materialet
overbeviser ved første øyekast og svarer til forventningene også på lang
sikt. Bordene består av 60 % trevirke og 40% ren polypropylen. De har én
side med brede og én med smale riller, som kan kombineres og slik skape
spennende variasjoner. Du kan velge imellom fargene sabbia, terracotta,
topino og marrone. Fargene vil få en naturlig bleking etter montering, men
uten at de mister sin grunnkarakter.

Legging – klikk for klikk
Et patentert klikksystem sørger for enkel montering. Avstanden mellom
bærende underkonstruksjon er maks 60 cm (c/c 60 cm). Man unngår åpne
sprekker som smuss eller mat kan falle ned i, eller som ugress kan vokse opp
gjennom. I stedet er det synlige fuger i terraZa-bordene, som ikke bare ser dekorative ut, men som i tillegg tillater at materialet utvider seg på en naturlig
måte ved temperaturendringer. Gulvet tåler belastning på opp til 500 kg/m².

Bord
483 | topino
startprofil

TerraZa-bord

sluttbord

484 | marrone

Tilbehør
bærebjelke

endekappe

montasjebøyle

gummipute

Dekkvinkel

dekklist

Tilslutningsprofil

[Bord + fliser]

Fliser
terraZa-flis – Kvadratisk. Praktisk.
terraZa-flisen med målene på 44 x 44 cm er et alternativ til bordene. Flisene
består av 50 % tre og 50 % ren polypropylen. De er også utstyrt med et
praktisk klikksystem, som gjør at de kan legges sikkert og hurtig. Fliser kan
være hensiktsmessig å velge ved store fl ater. Individuelle mønstre kan skapes ved hjelp av rillene i overfl aten, som kan legges på langs eller på tvers
etter ønske. (Fliser og bord kan også kombineres.) terraZa-filsene leveres i
fargene terracotta, topino og marrone.

Farger

482 | terracotta

For store flater
terraZa-flisen med sitt innovative klikksystem er spesielt egnet for store flater. Det kan legges effektivt og hurtig kvadratmeter for kvadratmeter, uten at
det går ut over stabiliteten. Avstanden mellom bærende underkonstruksjon er
maks 44cm ( c/c 44cm). Ikke bare er materialet holdbart, det åpner også for
utallige bruksområder på grunn av sin maksimale belastning på 600 kg/m².

483 | topino

terraZa-flis
i tverrsnitt
484 | marrone

Tilbehør
bærebjelke

bærelist

TEKNISKE DATA

bord

dekkbredde på

ca. 148 mm ved fuger på 3 mm 442 x 442 mm
ca. 155 mm ved fuger på 10 mm

fliser

leveres i lengder

4, 5, 6 m

materialbehov/m2

6,76 lm ved fuger på 3 mm
6,45 lm ved fuger på 10 mm

5,12 stykker

tykkelse

38 mm

38 mm

Monteringsanvisning finnes til
WERZALIT-terrassegulv.
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03 FASADER
Godt beskyttet
En fasade av Werzalit står imot allslags vær. Den robuste og slagfaste overflaten beskytter huset mot vær og vind.
Fasadeprofilene Selekta og Siding gir deg muligheter til å utforme bygget
som du vil. De er i tillegg enkle og raske å montere og fasaden blir helt
ferdig i en operasjon. De kan brukes til nybygg og rehabilitering, på deler
av fasaden eller på hele fasaden.

[fasader]

Fordeler:
robust og slagfast overflate
værbestandig
behagelig inneklima
skaperfrihet
stort utvalg av lysekte farger
og dekorer
formstabil
svært holdbar
10 års garanti ved riktig montering

Werzalit-fasader gir et godt inneklima
Werzalit profiler er godt egnet ved etterisolering av murfasader. De gir en
kontinuerlig ventilasjon som fører bygg- og bruksfuktigheten ut i det fri
og skaper et godt inneklima. Det er mulig å tilpasse isolasjonstykkelsen til
individuelle ønsker.

Valgfrihet
Du kan velge mellom Selekta som kan monteres vannrett, loddrett eller
diagonalt - eller Siding som er en tradisjonelt liggende kledning.
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03 FASADER
Selekta
Velstrukturert
Werzalit-fasadeprofilen Selekta gir deg maksimal fleksibilitet og skaperfrihet. Vertikalt, diagonalt eller horisontalt – du kan legge den i alle retninger.
Profilenes overfl ater leveres i trestrukturer. Velg blant mer enn 50 forskjellige farger.

Profil Selekta – oversikt
Kan monteres:

utførelse Colorpan: robust akrylmalt overfl ate med struktur
Dekopan Plus: værbestandig dekorlaminat
vannrett, loddrett og diagonal montering
store monteringsavstander opp til maksimum 625 mm
leveres i 51 farger og 6 dekorer
enkel montering med not/fjær

vannrett

loddrett

Selekta 155/1

Selekta 115/1

hjørneprofil 155

diagonalt

Tekniske data
fasadeprofil

Selekta 155/1

Selekta 115/1

dekkbredde

155 mm

115 mm

lengde

maks. 5400 mm

maks. 5400 mm

2

materialbehov/m

6,45 lm

8,7 lm

tykkelse etter legging

ca. 19 mm

ca. 19 mm

utførelser

B2* | B1**

B2*

overflate

porestruktur, ferdig malt eller dekorlaminert

* standard, normalt antennelig | ** på forespørsel, vanskelig antennelig

[Fasader – Profiler]

Siding
Klassisk liggende kledning
Werzalit-fasadeprofilen Siding har en lett strukturert akrylmalt overflate som
kan skape variasjon med 50 UV-bestandige farger. Siding har en dekkbredde
på 152 mm, og er beregnet for liggende montering. Profilene leveres med
fals for skjøting, som gir lite spill.

Profil Siding - oversikt
utførelse Colorpan: robust akrylmalt overfl ate med lett struktur
leveres i 51 farger
monteres liggende
ferdige skjøteforbindelser
overlappende legging, uten åpne fuger
gunstig profillengde (3,66 m) – enkelt å montere selv for én person
oppstarts- og avslutningsprofil kan levere

Kan monteres:

Siding 152

vannrett

Tekniske data
fasadeprofil

Siding 152

dekkbredde

152 mm

lengde

maks. 3660 mm

materialbehov/m2

6,58 lm

tykkelse

10 mm (fjær), 18 mm (not)

tykkelse etter legging

ca. 20 mm

utførelser

B2* | B1**

overflate

overflate lett strukturert, ferdig malt

* standard, normalt antennelig | ** på forespørsel, vanskelig antennelig

Monteringsanvisning finnes til
WERZALIT-fasadeprofiler.
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03 FASADER
Fasadeplate
Mer enn kun fasade
Fasadeplater er ideelle som sammenhengende balkong-, terrasse- eller fasadekledning eller til trapperekkverk. Platene har en dekorativ tosidig laminering og leveres i standardformater på opp til 3650 mm bredde og 6 til 8 mm
tykkelse. Våre fasadeplater tilbys i 64 dekorative farger.

Tekniske Data
Fasadeplate
formater

2180 x 1020 mm
3050 x 1320 mm
3650 x 1320 mm

tykkelse

6 mm | 8 mm

utførelser

B2* | B1**

overflate

dekorlaminert

* standard, normalt antennelig | ** på forespørsel, vanskelig antennelig

[Fasader – Kledningsplater]

Farger og dekorer
for Selekta

080 | spruce silver

081 | spruce amber

082 | cedar

151 | meranty

152 | white oak

for Siding og Selekta

154 | dark cedar

[prisgruppe 1]

215

614

626

627

634

636

637

639

651

666

671

676

681

691

Farger til fasadeplater

[fargegruppe UNIVERSAL]*

510

512

516

518

519

532

534

544

553

566

*For flere farger, se vår aktuelle fargevifte.
Fåes på forespørsel.

531

Monteringsanvisning finnes til
WERZALIT-fasadeprofiler.
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04 BALKONGER
Pynt på fasaden – uterom med stil
Werzalit byr på et innholdsrikt program av profiler og plater til balkongen, i
forskjellige formater og farger. Det gir mulighet for å kombinere individuell
utforming med skjerming mot innsyn. Det brede varespekteret passer bra både
til moderne og tradisjonell byggestil.

Balkongkledninger

Ettermonterte balkonger

Rekkverksystemer

[Balkonger]

Fordeler:
værbestandig
holdbart
ferdig malt
lysekte farger og dekorer
mange utformingsmuligheter
5 års garanti

Balkongkledninger – Boareal under åpen himmel
Finnes det noe bedre enn å nyte livet på balkongen når solen skinner?
Werzalit-balkongkledninger beskytter deg mot innsyn, slik at uterommet
beholder sin private atmosfære. Profil eller plate – du kan velge mellom
mange forskjellige kledningsvarianter i tallrike farger og dekorer.

Ettermontert balkong – En verdiøkning som varer
Balkonger øker bokvaliteten og samtidig verdien til eiendommen.
Tilbyggsystemet Modula gir deg en integrert balkong på både nye og
gamle bygninger.

Rekkverksystem – En sikker løsning
Rekkverkkonstruksjonen sørger ikke bare for sikkerhet men er samtidig
et dekorativt blikkfang. Werzalit-rekkverksystemet 125 er nøye testet
og utprøvd.
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04 BALKONGER
Lengdeprofiler
Balkonger med profil
Lengdeprofilene til seriene S og F kan kappes i ønsket lengde og er dermed
velegnet for loddrett, vannrett og diagonal montering.

Lengdeprofil S

Lengdeprofil F

Formprofiler
Profil Rügen

Profil Neckar

Profil Allgäu
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25

105

1085

1085

170

145

170

20
160

900

170
160

170

145

Fasadeplater
Godt beskyttet
Fasadeplatene fra Werzalit er et godt alternativ om du ønsker sammenhengende
balkongkledning. Platene er laminert på begge sider og leveres i to forskjellige
tykkelser og i formater opp til maksimum 3650 x 1320 mm.

[Balkonger]

Farger og dekorer
Profiler
**

151 | meranty

152 | white oak

153 | mountain pine 154 | dark cedar

[prisgruppe 1]

626 | arctic white

636 | coast white

666 | lava white

679 | deep earth

[prisgruppe 2]

613 | reed

633 | ocean

663 | volcanic

681 | dune white

Farger på fasadeplater

[fargegruppe UNIVERSAL]*

510

512

516

518

519

532

534

544

553

566

531

*For flere farger, se vår aktuelle fargevifte.
Fåes på forespørsel.
** Formprofilen Allgäu leveres kun i utførelse Colorpan.

Monteringsanvisnig finnes til
WERZALIT-balkongprofiler.
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05 BORDPLATER
En holdbar og dekorativ løsning
En bordplate må tåle hard bruk hver dag. Riper, syre, fett, varm sigarettaske,
sol og regn - ingenting av dette setter merker på bordplatene fra Werzalit.
Vår patenterte produksjonsprosess gjør bordplatene motstandsdyktige
ovenfor mekaniske, termiske og kjemiske påvirkninger. Som mange av
Werzalit-produktene formpresses trematerialet og dekor- eller tekstiloverflaten
sammen til en homogen plate i én prosess. Bordplaten er lett å rengjøre og
oppfyller alle hygieniske krav fra næringsmiddelindustrien.

[Bordplater]

Fordeler:
lett å holde rent
stabil
værbestandig
varmebestandig
bestandig mot glør
ingen pålimte kanter
UV-bestandig

Kvalitetsprodukt med riktig design
Werzalit-bordplater er holdbare, slitesterke og værbestandige. Dette gjør
dem ideelle til privat inne- og utebruk, samt til offentlig bruk i hotellog restaurantbransjen, messer og arrangementer. Dersom du ønsker en
komplett løsning i samme design, kan vi produsere tilhørende krakker og
serveringsbrett.

Lag din egen dekor
Til arrangementer, messer eller til presentasjon av din logo – Werzalitbordplater med individuell motivtrykk er spesielt egnet til promosjon
og som permanent reklamebærer. De produseres etter individuelle
designspesifikasjoner. På grunn av det værbestandige trematerialet og den
gode UV-stabiliteten er Werzalit-logobordplater egnet både til innebruk og
midlertidig utebruk.
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90 005 045

Importør: Rovent Bygg-Agentur AS
Herbergåsen · 2166 Oppaker
telefon 63907188
telefax 63907320
post@rovent.no
www.rovent.no

Av trykktekniske grunner kan de fargene og dekorene som er avbildet i brosjyren avvike fra originalnyansene. Dekor- og tekniske endringer forbeholdes. Flere dekorkombinasjoner på forespørsel.

WERZALIT GmbH + Co. KG
Postfach 20 · D-71718 Oberstenfeld
telefon +49(0)7062.50-0
telefax +49(0)7062.50-208
info@werzalit.de
www.werzalit.de

