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‘ HET GEHELE 
   MODIWOOD ASSORTIMENT
   IS PEFC GECERTIFICEERD ’

DÉ KRACHT  
VAN DE NATUUR 
ModiWood is een product met ongekende mogelijkheden en zeer
veel toepassingen, bijvoorbeeld gevelbekleding (ver- en nieuw-
bouw en renovatie), erfafscheiding, terrassen en vlonders.  
ModiWood is verkrijgbaar in vele modellen en uitvoeringen.

ModiWood & toepassingen

•    Gevelbekleding

•    Pui- en kozijn vulling

•    Balkonhekken en afscheidingen

•    Dakkapellen

•    Terrassen

•    Tuinafscheidingen 

•    etc.

ModiWood & PEFC 
Het gehele ModiWood assortiment is  
PEFCTM gecertificeerd. Door PEFC te 
gebruiken draagt u direct bij aan de  
bescherming van ons milieu.

en de gehele behandeling 25 uur in  
beslag neemt.

Door het modificatie proces is de duur-
zaamheid van het hout sterk verbeterd 
ten opzichte van de oorspronkelijke 
natuurlijke duurzaamheid. Door de 
thermische behandeling krijgt het hout 
een door-en-door donkere kleur en is 
het harsvrij.

Met thermisch modificeren wordt 
bedoeld dat het hout wordt verhit en 
vervolgens  afgekoeld om duurzame 
eigenschappen (klasse I/II) te krijgen. 
Thermische modificatie is een zeer  
milieuvriendelijk proces dat zonder het 
gebruik van chemicaliën wordt uitge-
voerd. De behandeling gebeurt volgens 
het “Thermo D” principe waarbij de 
temperatuur stijgt tot boven de 212˚C  
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ModiWood Natural
Dit is ModiWood waarop een transpa rante 
olie is aangebracht met als resultaat dat 
de oorspronkelijk zicht bare houtstructuur 
en kleur gedurende lange tijd nagenoeg 
onveranderd blijft.  
Wilt u de kleur behouden, dan volstaat het 
opnieuw aanbrengen van een trans parante 
olie. 

Het ModiWood assortiment bestaat uit verschillende producten en 
uitvoeringen. ModiWood is o.a. verkrijgbaar in een geborstelde en 
geschaafde uitvoering. 

ModiWood Clear is thermisch gemodificeerd radiata pine: dit hout 
wordt gekenmerkt door een fluweelzachte uitstraling zonder 
knoesten en een prachtige vlam tekening.

ModiWood Colour
Het ModiWood Colour assortiment 
bestaat uit geborsteld ModiWood met 
een krachtige en natuurlijke uitstraling 
en is op bestelling in iedere gewenste 
RAL- of NCS-kleur verkrijgbaar. Het 
materiaal is voorzien van een speciale 
verflaag die een duurzaam eindresultaat 
garandeert.

ModiWood XL
ModiWood XL is extra breed en is 
verkrijgbaar als Zweeds en Fins rabat.  
Tevens   in RAL 7016 en RAL 9005.  Op 
bestelling kan ModiWood XL in iedere 
gewenste RAL- of NCS-kleur geleverd 
worden.

ModiWood & eigenschappen 

• Gemodificeerd hout

• Vele modellen en uitvoeringen

• Classic, Colour en Natural geolied 

• Vrijwel elke kleur mogelijk

• Krachtige en natuurlijke uitstraling

•  Duurzaamheidsklasse I/II

•  Milieuvriendelijk verduurzaamd

• Onderhoudsvriendelijk

• 10 jaar garantie

• PEFC™ gecertificeerd hout

•  KOMO® productcertificaat (nr. 32964)

• Draagt bij in Duurzaam Bouwen van de Overheid

32964
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ModiWood Colour
Voorraadassortiment

24uurs
stalenservice
bestel vandaag op Modiwood.nl

Zweeds Rabat

Zweeds Rabat XL
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Crèmewit RAL 9001

Antraciet RAL 7016 Zwart RAL 9005

Groen RAL 6009 Antraciet RAL 7016 Zwart RAL 9005

ModiWood Colour 
De delen worden af fabriek voorzien van 
een dekkende verflaag waarop 10 jaar 
garantie wordt verleend. 

De getoonde kleuren zijn uit voorraad 
leverbaar.
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Wist u dat?
Elke RAL of NCS kleur 
mogelijk is.

Fins Rabat

Fins Rabat XL Triple Channel 

Crèmewit RAL 9001

Antraciet RAL 7016 Zwart RAL 9005 Zwart RAL 9005

Groen RAL 6009 Antraciet RAL 7016 Zwart RAL 9005
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ModiWood Colour
Voorraadassortiment
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Zweeds RabatRabat

Zweeds RabatFins Rabat

Zweeds Rabat XL

Fins Rabat XL

GeborsteldGeschaafd

FijnbezaagdGeborsteld

Geborsteld

Geborsteld
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ModiWood Classic
Voorraadassortiment
ModiWood Classic is de uitvoering waarmee het meer dan 15 jaar geleden begonnen is: Puur en Onbehandeld.
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‘ FLUWEELZACHTE 
UITSTRALING ’

Rabat

Clear geschaafd
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Fins Rabat

Clear geschaafd

ModiWood Clear
Voorraadassortiment

Fins Rabat XL

Clear geschaafd
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ModiWood Clear
ModiWood Clear is gemodificeerd Radiata Pine. 
Dit hout wordt gekenmerkt door een fluweelzachte 
uitstraling zonder knoesten en met een zeer mooie 
vlamtekening.
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ModiWood Specials
Voorraadassortiment

Single Channel Double Channel XL

Geschaafd

Double Finno XL

Geschaafd Geschaafd

Rhombus 15

Rhombus 25

Rhombus 45

Triple Bevel Bi/Bu Hoek

Bi/Bu Hoek RAL9005

Double Groove (verticale toepassing)

Geschaafd Geschaafd

Geschaafd/Geborsteld

Geschaafd

ModiWood Specials 
De getoonde modellen zijn een impressie 
van de mogelijkheden (in diverse uitvoe-
ringen en houtsoorten) die op bestelling 
leverbaar zijn. Informeer naar de mogelijk-
heden en minimale afnamevolumen.
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ModiWood Specials
Op bestelling leverbaar
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Essen Plank STP XL

4 Zijdig Geschaafd
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Wist u dat?
Op aanvraag vele andere 
modellen mogelijke zijn.

ModiWood Specials
Op bestelling leverbaar
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ModiWood Plank, Paal & Vlonderplank
Voorraadassortiment

Plank R3

Paal

4 Zijdig Geschaafd 4 Zijdig Geschaafd

Vlonderplank

Classic Glad Geschaafd Elegance

4 Zijdig Geschaafd
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ModiWood Natural Oil
Voorraadassortiment

Kleurvoorbeelden

Fins Rabat Oil

Oil Honey Oil Vergrijsd

Oil 5063Oil 5159

Oil 5062

Oil 5081

Oil 5089

Fins Rabat Oil XL

Oil Honey Oil Vergrijsd

ModiWood Natural Oil
In de serie Naturals is ModiWood afgewerkt 
met een Trendy kleurolie. De olies zijn op 
vrijwel elk model aan te brengen. Voor een 
indicatie vraagt u een kleur sample aan. 
Heeft u speciale kleurwensen? Vraag naar de 
mogelijkheden.

24uurs
stalenservice
bestel vandaag op Modiwood.nl

ModiWood Natural Oil
Op bestelling leverbaar
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Voor de juiste verwerking en het mooiste eindresultaat zijn de volgende 
bijpassende accessoires beschikbaar:

ModiWood retoucheerverf of olie
Verf blik 250 ml:
RAL 9001, 9005, 7016 en 6009. 
Oil blik 250 ml:
Oil Honey of Oil Vergrijsd.
 
(1 liter blikken op bestelling mogelijk)

Ventilatieprofiel
Lengte 300 cm 
30x30 of 30x60mm

Aluminium Buitenhoekprofiel  
Lengte 300 cm / 22 mm  
(voorgeboord)

Zwart geannodiseerd
Aluminium geannodiseerd
Overschilderbaar

ModiWood nagels
200 stuks per doos Verkrijgbaar  
in RAL 9001, 9005, 7016 en 6009 
(andere kleuren op aanvraag 
mogelijk).

Accessoires

Alure profielen
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‘ ALTIJD EEN JUISTE KLEUR 
VOOR IEDER PROJECT ’
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Standaard assortiment
Meer dan 40 artikelen zijn uit voorraad  
leverbaar. Op aanvraag zijn specifieke hout- en  
uitvoeringswensen mogelijk. Ga voor meer  
informatie naar uw ModiWood verkooppunt. 

Transport, Opslag en Verwerking
•  Bij transport mogen de pakken niet doorbuigen. 
•  ModiWood droog en vlak opslaan. Bij voorkeur 

buiten (onder dak, uit de wind) maar in ieder  
geval niet in een verwarmde ruimte. 

•  Controleer het materiaal altijd op eventuele  
gebreken, vóórdat het verwerkt wordt. 

Montage algemeen 
•  Zorg voor verticaal doorgaande ventilatie achter 

de delen. 
• Kopse kanten altijd schoonzagen.
•  Bij ModiWood XL dient per regel, 2 nagels  

aangebracht te worden in de hoogte van het deel. 
•  Pas voldoende dilatatieruimte toe (ca. 7-10 mm).
•  Minimaal 200 mm vanaf het maaiveld. 

Montage ModiWood Colour 
•  Bij ModiWood Colour dienen de kopse kanten 

minimaal 2x met verf te worden behandeld.
•  Na montage controleren op beschadigingen  

(o.a. spijkers) en deze bewerken met verf. 
•  Let bij verticale montage op de heersende  

windrichting. 
•  De kopse kanten bij verticale montage onder een 

hoek van 22° zagen. 
•  Na het afkorten van de delen deze onmiddelijk 

vrijmaken van zaagstof.

Technische gegevens:
Volumieke massa: Afhankelijk van de houtsoort 
 Circa 400 - 600 kg/m³
Brandklasse: D-s2, d0 (standaard)
Biologische duurzaamheid: > 2 (Volgens EN 350)
Geharmoniseerde technische specificatie:  EN 14915 : 2013
Maat toleranties:  Breedte +/- 1%
 Dikte +/- 0,5mm
 Lengte - 10, +30mm
Declaration of Performance (DoP):  zie Modiwood.nl

‘ MEER DAN 40 MODELVORMEN 
UIT VOORRAAD LEVERBAAR ’
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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
www.Modiwood.nl

sales-bouwen@fetim.nl
020 5805285

Uitgave Juni

ModiWood is verkrijgbaar bij:
Kleurenprogramma kan wijzigen. Informeer altijd 
naar de beschikbaarheid.

De kleurvoorbeelden in deze brochure benaderen 
het actuele kleurenprogramma zo goed mogelijk. 
Wij adviseren u voor aankoop een kleurmonster 
aan te vragen bij uw ModiWood leverancier.

1422/202106


