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‘ PROTEX IS VOLLEDIG RECYCLEBAAR! ’

VERWERKT ALS HOUT  
NOOIT MEER SCHILDEREN 
Protex is dé innovatieve gevelbekleding die u een mooie en duur-
zame keuze biedt voor elke geveltoepassing. Protex heeft de  
uitstraling van hout en de duurzaamheid van kunststof. Het beste 
van twee werelden, gecombineerd in één uniek product. Het ziet  
eruit als hout, het verwerkt als hout. Echter Protex heeft geen  
schilder-onderhoud nodig, alleen schoonmaken volstaat.

Protex Sense

Protex & toepassingen

•    Gevelbekleding

•    Pui- en kozijn vulling

•    Balkonhekken en afscheidingen

•    Dakkapellen

•    Terrassen

•    Bergingen

•    Recreatie

Verantwoorde keuze
Als u kiest voor Protex maakt u een verantwoorde keuze. Zo voldoet de productie 
volledig aan de belangrijkste milieustandaard (ISO 14001). Daarnaast heeft Protex een 
ongekend lange levensduur en hoeft nooit te worden geschilderd. Tot slot is Protex 
volledig recyclebaar! Dat maakt Protex tot een verantwoorde keuze.

Twee uitvoeringen
Protex Sense is voorzien van een zeer 
mooie kleurfolie met een subtiele hout-
nerfstructuur.
Protex Urban is de nieuwe toevoeging 
aan het assortiment. Bij Protex Urban is 
de massieve kunststof kern afgewerkt 
met een kunststof laag met ingeperste 
houtnerfstructuur.

Wat maakt Protex zo uniek?
Protex bestaat uit een massieve door- 
en- door-gekleurde kunststof kern. Door 
deze massieve opbouw kan Protex ver-
werkt worden zonder afwerkprofielen. 
Dit bespaart materiaal- en arbeidskos-
ten. Ook visueel is dit aantrekkelijk.

Massief bruine kern

Hoogwaardige
folie
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Protex & eigenschappen 

• Verwerkbaar zonder profielen

• Nooit meer schilderen

• Licht van gewicht

• Look en feel van hout

• Maatvast

• Horizontaal en verticaal toepasbaar

• Snelle en eenvoudige montage

• Volledig recyclebaar

• Tot 10 jaar garantie op kleurbehoud

• 20 jaar garantie op materiaal

Protex Urban

Protex Sense
Protex Sense is de zeer succesvolle serie voorzien van kleurfolie. De kleurfolies hebben 
een subtiel houtnerfstructuur. Daarbij is de kleurfolie zeer kleurstabiel. Op Protex 
Sense krijgt u 10 jaar garantie op kleurbehoud. Protex Sense is standaard uit voorraad 
leverbaar in 10 kleuren.

Het voordeel van de kleurfolie is tevens dat er vele kleuren mogelijk zijn. Dus Protex 
Sense kan op aanvraag geleverd worden in vele andere kleuren.

Subtiele
houtnerfstructuur

Sponningmodel

Protex Urban
Bij Protex Urban wordt de kleur van de 
kern afgestemd op de kleur van de toplaag. 
De kunststof toplaag van Protex Urban 
is voorzien van een nieuw ontwikkelde 
ingeperste houtnerfstructuur, welke 
past in de hedendaagse wens van de 
consument en ontwerpers. Protex Urban 
is de enige kunststof rabat op de markt 
die er daadwerkelijk uitziet als hout, én 
tevens verwerkt als hout.

Protex Urban is vanuit voorraad leverbaar 
in drie lichte kleuren.

Ingeperste
houtnerfstructuur

Massief 
beige kern



‘ VERWERKBAAR 
ZONDER PROFIELEN ’

Protex nader bekeken

Gewaardeerd door de vakman
Dankzij de massieve opbouw werkt de 
vakman graag met Protex. Het monteert 
snel, vertrouwd en eenvoudig en kan 
geschroefd of genageld worden, net als 
hout. Hierdoor is het eindresultaat altijd 
prachtig en dat is de beste garantie voor 
een tevreden opdrachtgever.

Gewaardeerd door de eigenaar
De eigenaar waardeert Protex omdat het 
een onderhoudsarme oplossing is voor 
de (vakantie)woning of project.
Het is mooi en stijlvol en hoeft nooit meer 
te worden geschilderd. Af en toe schoon-
maken is voldoende voor een mooie en 
verzorgde gevel. Protex is makkelijk en 
heeft een ongekend lange levensduur, 
kortom de beste keuze voor uw gevel.

Protex is uitgevoerd in een zogenaamd 
“sponningmodel”. Door deze beproefde 
vormgeving kan Protex zowel horizon-
taal als verticaal worden gemonteerd.  
De delen zijn voorzien van een veer en 
groef en kunnen daardoor onzichtbaar 
worden bevestigd. Ontsierende en onder-
houds gevoelige schroef- en boorgaten 
behoren tot het verleden. Protex is 
massief, door-en-door gekleurd, net als 
hout. De delen zijn dan ook verwerkbaar 
als hout; dus simpelweg zagen en 
bevestigen met schroeven of nagels. Het 
is niet noodzakelijk om de kopse kanten 
van Protex af te werken. Indien gewenst 
zijn er voor de afwerking koppelstukjes 
beschikbaar. Wie een meer “cleane look” 
wil, kan de kopse kanten eenvoudig met 
de kantenlak afwerken – net als hout.  
Of zelfs onbehandeld laten.

Protex bespaart materiaal en arbeidskosten
Omdat Protex massief is, is het niet noodzakelijk om de kopse kanten af  
te werken met visueel storende afwerkprofielen. Net als hout kan Protex  
met een open voeg worden verwerkt en daardoor ziet het eruit als een 
houten gevel.

Niet alleen visueel is dit een voordeel maar ook financieel. Ervaringscijfers 
tonen aan dat er tot 25% kosten op arbeid en 15% op materiaal bespaard kan 
worden indien er niet met afwerkprofielen wordt gewerkt en het genageld 
wordt in plaats van geschroefd.
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Afmetingen

• Profiel dikte: 16 mm
• Bruto breedte: 178 mm
• Netto breedte: 143 mm
• Standaardlengte: 6 m
•  Verpakking: 2 lengtes per pak 

1,72m2 per pak

In de Protex Sense uitvoering zijn 
Wit, Crèmewit, Donkergroen en 
Antraciet ook verkrijgbaar in  
4 meter, 4 lengtes per pak 
(=2,29m2 per pak).

143

16

178

De garantie gaat in gerekend vanaf het 
moment van installatie en is alleen gel-
dig wanneer Protex volgens de op het 
moment van installatie geldende voor-
schriften is getransporteerd, opgeslagen, 
behandeld, geïnstalleerd, afgewerkt en 
onderhouden. Indien de sponningschroot 
is voorzien van een beschermfolie, dient 
deze direct na montage verwijderd te 
worden en de schroot direct gecontro-
leerd te worden op eventuele gebreken 
alvorens de volgende delen te monteren. 
De complete voorschriften en garantie-
voorwaarden kunnen worden gedown-
load op: www.GevelNet.nl

Garantie op het basismateriaal
Voor de duur van 20 jaar zal het Protex 
basismateriaal niet kromtrekken, scheu-
ren of splijten, bij inachtneming van 
de opslag en verwerkingsvoorschriften 
zoals door Fetim Group bv opgesteld.

Garantie op de toplaag
Voor Protex Sense wordt de kleursta-
biliteit voor de duur van 10 jaar ge-
garandeerd, beoordeeld volgens de EN 
105-A02/3. 

Voor Protex Urban wordt de kleurstabi-
liteit voor de duur van 5 jaar ge garan-
deerd, beoordeeld volgens de EN 105-
A02/3.

De lichte kleuren van Protex Urban heb-
ben 10 jaar garantie op kleurstabiliteit.
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Assortiment Protex Sense

24uurs
stalenservice
bestel vandaag op GevelNet.nl

Sponning model

1
7
8
 m

m

14
3
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m

16 mmWit RAL 9016 Donkergroen RAL 6009

Crèmewit RAL 9001Wijnrood RAL 3005 Staalblauw RAL 5011
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Wist u dat?
Vele andere kleuren op 
aanvraag leverbaar zijn.

1
7
8
 m

m

14
3
 m

m

16 mm

Antraciet RAL 7016 Monumentengroen Vergrijsd Ceder

MahonieGolden Oak



Sponning model

Puurwit

Assortiment Protex Urban

CrèmewitWit

 ‘ ECHT NOOIT 
MEER SCHILDEREN ’

Antraciet (beschikbaar vanaf juni 2019)

143

16

178

12
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Accessoires voor Protex Sense & Protex Urban

All-Tight schroef 
met anti roest coating 
Afmeting 3 x 30 mm

30 mm

Protex
2-delig Koppelprofiel 
Alu/PVC Lengte 300 cm 
(op kleur)

Startprofiel 
Aluminium 
Lengte 300 cm

Kunststof Ventilatie-
profiel 30 / 60 mm
Lengte 300 cm

Protex 
2-delig Eindprofiel
Alu/PVC Lengte 300 cm
(op kleur)

Protex 
2-delig Buitenhoekprofiel  
Alu/PVC Lengte 300 cm
(op kleur)

30 of 6
0 m

m

Lekdorpel
Aluminium
Lengte 300 cm

35 mm

50 mm 40 mm 45
 m

m

1. Startprofiel
2. Eindprofiel 
3. Ventilatieprofiel 
4. Buitenhoekprofiel
5. Koppelprofiel
6. (Verjongde) regels
7. Schroef of nagel 
8. Minimaal 8 mm tussenruimte
9. Koppelstukje

Horizontale installatie

All-Tight Ringnagel 
RVS A4 
Afmeting 2,7 x 25/32/45 mm
Tevens op band leverbaar

25/32/45 mm



➌

➏

➏

➏
➑

➑

➊

➋

➋

➐

➍

➋

➋

➑

➒

Protex Sense

Verticale installatie

Op de plek waar twee Protex delen bij 
elkaar komen dient er een regel van 
minimaal 70 mm breed toegepast te 
worden. De regel dient beschermd te 
worden tegen vocht. Fetim adviseert 
hiervoor de Ki-Kern primer.

Werkt u zonder koppelstukjes?
De ruimtes tussen twee Protex delen 
hoeven niet met een koppelstuk te worden 
afgewerkt. Maar voor Protex Sense dit kan 
wel en zijn er voor elke kleur bijpassende 
kunststof koppelstukjes beschikbaar.

Indien Protex zonder afwerkprofiel of 
koppelstuk wordt toegepast, is er kan-
tenlak beschikbaar om de kopse kanten 
in dezelfde kleur te lakken als het rabat.

worden in dezelfde kleur gespoten als de 
rabatdelen. De afwerkprofielen bestaan 
uit twee delen. Het kunststof deel wordt 
aangebracht op het houtwerk. De zicht-
zijde van de Protex afwerkprofielen zijn 
van aluminium. Aluminium is zeer stoot-
vast, duurzaam maar vooral een hele 
strakke afwerking van uw gevel.
De afwerkprofielen worden per stuk gele-
verd, zo hoeft u nooit teveel te bestellen.

Accessoires
Voor een mooie verwerking van Protex 
Sense en Protex Urban is een hoogwaar-
dig assortiment accessoires beschikbaar.
Voor de eindafwerking van Protex zijn 
een buitenhoekprofiel, een eindprofiel 
en een koppelprofiel beschikbaar.
Voor elke kleur in zowel Protex Urban als 
in Protex Sense een bijpassend profiel.
De Protex Sense afwerkprofielen worden 
voorzien van dezelfde folie als de rabat-
delen. De Protex Urban afwerkprofielen 
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GevelNet biedt een compleet program-
ma duurzame gevelbekleding met een 
oplossing voor elke gevelsmaak en  
gevelsituatie.

Het assortiment omvat alle soorten ge-
velbekleding: hout, kunststof en vezelce-
ment. Hierdoor garandeert GevelNet een 
onafhankelijk advies.

Hier vind je nog eens een overzicht van 
alle merken die bij GevelNet horen.
Elk merk heeft ook haar eigen productbro-
chure, welke aan te vragen zijn via:
GevelNet.nl

AAN U DE KEUS

ModiWood Classic
Is de uitvoering waarmee het 15 jaar
geleden begonnen is: Puur en 
Onbehandeld. 
ModiWood is thermisch gemodificeerd. 
Het hout wordt verhit en afgekoeld 
zonder gebruik van che micaliën. Het 
hout krijgt hierdoor een mooie donkere 
kleur, is extra duurzaam geworden en 
onderhoudsvriendelijk.
 
•  Vele modellen in geschaafde 

en geborstelde uitvoering
•  Milieuvriendelijk verduurzaamd
•  Krachtige en natuurlijke 

uitstraling

Onderhoudsarm en duurzaam
Ki-Kern gevelbekleding bestaat uit 
gladde platen die slag en stootvast zijn, 
kleurbestendig en milieuvriendelijk. 
Ki-Kern is voorzien van een gladde 
structuur die vuilafstotend werkt.  
De basis van de Ki-Kern platen bestaat 
uit een thermoharde kunststof. De 
plaat is versterkt met cellulosevezels en 
voorzien van een kleurlaag.
 

• FSC® gecertificeerd
• UV-bestendig
• Eenvoudige montage

VEZELCEMENT

KUNSTSTOF

HOUT
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Het beste van twee werelden
Protex heeft de uitstraling van hout, het 
verwerkt als hout, maar heeft de duur-
zaamheid van kunststof gevelbekle-
ding. Dat zijn dus alle voordelen van 
hout, zonder het intensieve onderhoud. 
Protex bestaat uit een door-en door 
gekleurde kunststof kern die is bekleed 
Renolit folie, voorzien van een subtiele 
houtstructuur.
 

• Nooit meer schilderen
• Licht van gewicht
• Look en feel van hout

Bespaar tijd en geld
De multiplex platen van UniPrime zijn 
al meer dan 25 jaar de meest toege-
paste paintplaat in de bouw. Het is 
opge bouwd uit duurzame hardhout 
fineren en is vrijwel ongevoelig voor 
vochtintrek (mits voldaan aan de ver-
werkingsinstructies). Ideaal dus voor 
het afwerken van de buitenkant van je 
gevel of als boeideel.
 

•  FSC® gecertificeerd
• Optimale verfhechting
• Arbeids- en verf besparend
•  Mooi en duurzaam  

eindresultaat

ModiWood Colour
Het assortiment is opgebouwd  uit 
geborsteld ModiWood en vervolgens 
voorzien van een speciale coating die 
een duurzaam eindresultaat garan-
deert. ModiWood Colour kan in elke 
gewenste RAL- en NCS kleur geleverd 
worden.
 

•  PEFC™ gecertificeerd
•  Zeer milieuvriendelijk
•  Duurzaamheid van hardhout
•  In elke RAL- en NCS kleur 

mogelijk

Genieten zonder zorgen
Naturetech is dé gevelbekleding voor 
wie kiest voor het karakter van hout en 
het gemak van minimaal onderhoud. 
Het is gemaakt van FSC® gecertifi-
ceerde houtvezels en voorzien van een 
thermo plastische verflaag die het mate-
riaal beschermt.
 

•  FSC® gecertificeerd
•  Flexibele en weersbestendige 

toplaag
•  In elke RAL en NCS kleur  

verkrijgbaar

Robuust en duurzaam
Profort+ is voorzien van een matte 
uit straling en een luxe woodgrain struc-
tuur. De keiharde, weersbestendige en 
kleurechte toplaag van Profort+ zorgt 
voor een zeer lange levensduur.
Profort+ is gemaakt van 90 procent 
gerecyclede kunststoffen en uniek is 
dat Profort+ brandklasse B heeft.
 

• Brandklasse B
• Onderhoudsarm
• 100% recyclebaar

Onbrandbaar en duurzaam
Shera gevelbekleding is samengesteld 
uit cement en cellulosevezels. Hierdoor 
is deze gevelbekleding zeer hoogwaar-
dig en heeft deze brandklasse A2. De 
panelen hebben een natuurlijk ogende 
houtnerfstructuur. Met Shera als gevel-
be kleding kan vrijwel elke vorm  
van bouwen gerealiseerd worden.
 

•  In elke RAL en NCS kleur  
verkrijgbaar

•  Duurzaam en  
milieuvriendelijk

•  Ongevoelig voor vocht  
en ongedierte
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GevelNet.nl biedt inspiratie en duidelijke informatie. De 
bezoeker kan op GevelNet snel en makkelijk een product 
selecteren op toepassing, materiaal en kleurgroep. Op deze 
manier maakt GevelNet het de bezoeker nog makkelijker 
om een keuze te maken voor het juiste gevelmateriaal.

GEVELNET

Keuzevrijheid
Het assortiment omvat alle soorten gevelbekleding: hout, kunststof 
en vezelcement. Hierdoor garandeert GevelNet een onafhankelijk 
advies.
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24uurs
stalenservice
bestel vandaag op GevelNet.nl

Uitgebreid dealernetwerk
Vul de postcode in en je ziet direct 
welke verkooppunten er in de 
directe omgeving zijn.

Handige gevelwijzer
Door het volgen van verschillende 
stappen in de gevelwijzer kun je 
snel de juiste keuze maken.

Netwerk
De gevelproducten van GevelNet worden 
door een professionele aannemer geïn-
stalleerd. De aannemer kan voor het 
verkrijgen van de GevelNet producten 
terecht bij GevelNet dealers door het hele 
land.

Stalenservice
Op GevelNet.nl kun je makkelijk 
stalen aanvragen van alle merken, 
natuurlijk 24 uur per dag. Zelfs 
een offerte aanvragen is mogelijk.
En natuurlijk zijn alle brochures 
en productgegevens eenvoudig te 
bekijken op GevelNet.nl.



Fetim Group
www.fetimgroup.com

sales-bouwen@fetim.nl
020 58052851422/201901


