
het klikt meteen met 
jouw gloednieuwe
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De gevel vormt de eerste indruk van je 

woning. Het is belangrijk dat die er goed 

uitziet. Met Dumaclin-planken steekt je 

gevel in een handomdraai in een nieuw 

jasje. Mooi, onderhoudsvriendelijk, duur-

zaam en supergemakkelijk om te plaatsen.

Het klikt meteen met je gloednieuwe gevel!
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Het gebruik van een bijkomend 
koppelstuk, dat boven op de 
gevelplanken wordt bevestigd, 
oogt minder mooi.

Omdat ook de uitstraling van 
je gevel belangrijk is, hebben 
wij een systeem ontwikkeld 
met een ‘verdoken klik’.

Dankzij ons revolutionair 

kliksysteem zijn de planken 

gemakkelijk te plaatsen. Onze 

unieke ‘VERDOKEN KLIK’ zorgt 

voor een verfijnde afwerking waar-

door uw gevel strak oogt.
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Kiezen
voor Dumaclin
uniek kliksysteem
Ons uniek kliksysteem met verdoken klik garandeert een supersnelle installatie  
en een prachtig resultaat! Eender welke lengte kan overbrugd worden. Je prachtige 
gevel wordt niet meer ontsierd door lelijke koppelstukken tussen de planken.

korte planken
Onze korte planken van 240 cm zijn minder zwaar en gemakkelijk te vervoeren. 
Dankzij de unieke verdoken klik zijn alle overgangen verfijnd afgewerkt.  
Bovendien is het veel makkelijker om deze korte lengtes te plaatsen.

matte afwerking
Onze planken hebben een levensechte matte afwerking en zijn beter bestand tegen 
UV-stralen zodat de kleuren extra lang behouden blijven. Bovendien zorgt de matte 
laklaag voor een stijlvolle uitstraling.

één afwerkingsprofiel
Dumaclin kan volledig geplaatst worden met slechts één multifunctioneel afwerkings-
profiel voor alle hoeken en kanten. Supergemakkelijk!

weersbestendig en duurzaam
Bestand tegen alle weersomstandigheden en resistent tegen schokken.  
Dumaclin kan tegen een stootje!

is kiezen voor…



5

GENIETEN
VAN EEN MOOI RESULTAAT

Uiterst licht
Onze planken zijn gemaakt uit licht maar 
stevig materiaal. Dit maakt het transport 
en de plaatsing op moeilijk bereikbare 

delen extra gemakkelijk.

Onderhoudsvriendelijk
De harde afwerkingslaag absorbeert niets

zodat Dumaclin vrijwel geen onderhoud nodig heeft
en er altijd als nieuw blijft uitzien.
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Ontdek het
volledige gamma

T08
Planken met U-groef
Deze planken zijn ontworpen met een fijne houtstructuur.   
De strakke U-groef geeft jouw gevel een moderne touch.   

Lengte van 1 plank: 240 cm  /  Zichtbare hoogte: 18,5 cm

T09
Planken met potdeksel
Deze planken kenmerken zich door een ruwere houtstructuur. De afwerking 
gebeurt met een potdekselverbinding, waarbij de planken zoals dakpannen 
over elkaar heen liggen. Dit systeem past uitstekend bij een rustieke stijl.

Lengte van 1 plank: 240 cm  /  Zichtbare hoogte: 17 cm

U-groef
grijs

U-groef
wit

U-groef
crème

Potdeksel
grijs

Potdeksel
wit

Potdeksel
crème



7

T10
Planken met potdeksel en schuine rand
Deze planken combineren de ruwe houtstructuur met een glad, afgeschuind 
vlak voor een uniek effect. Ook deze planken zijn afgewerkt met een potdeksel-
verbinding.

Lengte van 1 plank: 240 cm  /  Zichtbare hoogte: 15 cm

T08+
Donkermatte planken met U-groef
Deze planken zijn vergelijkbaar met het type T08, dus met een fijne houtstructuur en strakke U-groef. 
Maar wat deze planken zo exclusief maakt, is de donkermatte laklaag waardoor de planken een extra 
natuurlijke uitstraling hebben. De laklaag zorgt voor extra UV-bescherming waardoor ook de donkere 
kleuren langer hun kleur behouden.

Lengte van 1 plank: 240 cm  /  Zichtbare hoogte: 18,5 cm

Multifunctioneel afwerkingsprofiel

Alle Dumaclin-producten kunnen snel en eenvoudig geplaatst worden 
met één enkel afwerkingsprofiel! Dit multifunctioneel profiel zorgt voor 
een perfecte afwerking van buitenhoeken, binnenhoeken en randen.
Handig toch! Om het gebruiksgemak te vergroten is er ook een extra 
startprofiel beschikbaar.

BUITENHOEK BINNENHOEK RANDAFWERKING STARTPROFIELOntdek het
volledige gamma

Gebruik van
2 gelijke profielen

Gebruik van
2 gelijke profielen

Slechts 1 profiel 
nodig

Potdeksel
grijs

Potdeksel
wit

Potdeksel
crème

U-groef
antraciet

U-groef
grijs

U-groef
zand

U-groef
taupe
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Vliegplein 41
9990 Maldegem
België

tel. +32 (0)50 72 90 11
fax +32 (0)50 71 72 28

info@dumaplast.be
www.dumaplast.be

www.dumaplast.be
Zit u met vragen omtrent de materiaalkeuze 

of plaatsing? Consulteer onze website.

Eenvoudig te plaatsen
De montage gebeurt het best op een achterliggend houten 
raamwerk door middel van schroeven. Het bevestigings-

systeem is niet meer zichtbaar na plaatsing.


