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Het beste van 
twee werelden

“Gemak en esthetiek
                in één product”

Het gemak van hout met de voordelen van kunststof
Protex is dé innovatieve gevelbekleding voor een mooie en duurzame keuze voor elke gevel. Protex
kunststof gevelbekleding bevat het verwerkingsgemak van hout, met de voordelen van kunststof. Dat is
Protex: het beste van twee werelden.

Ontwikkeld voor professionals
Vanuit onze expertise ontwikkelen wij onze producten met een tijdloos design waarbij efficiëntie en
eenvoudige montage voorop staan. Wij voorzien het project van verwerkingsgemak en gaan voor een
langdurig en mooi resultaat. Een combinatie van bestendigheid, esthetiek en gebruiksgemak, speciaal
ontwikkeld voor de professionele markt. Onze kunststof gevelbekleding is een kwalitatief hoogwaardig en
betrouwbaar product en is bestendig tegen weer en wind; perfect voor het Nederlandse klimaat.

Unieke productopbouw: Kunststof verwerkt als hout
De houtnerfstructuur geeft de kunststof gevelbekleding de uitstraling van hout en creëert een 
tijdloos en klassiek design. Protex gevelbekleding is gemaakt om decennialang mee te gaan.

Esthetiek en gemak in één product

Meer informatie 
of bestellen?

Hoog verwerkingsgemak Look and feel van hout Langdurig resultaat



Unieke
opbouw

“Schilderen is nooit 
meer nodig; wel zo 
milieuvriendelijk!”

Waarom Protex?

De kunststof gevelbekleding van Protex bestaat
uit een unieke, door-en-door gekleurde, massieve
kern en is voorzien van een houtnerfstructuur. Hierdoor  
wordt Protex net als hout verwerkt, maar brengt het niet de 
nadelen met zich mee. Schilderen is bijvoorbeeld nooit meer 
nodig; wel zo milieuvriendelijk!
 
De gevelbekleding kan zowel horizontaal als verticaal worden
aangebracht. Bovendien kan Protex worden verwerkt met open 
voeg en zonder afwerkprofielen. Vervolgens wordt de gevelbekleding 
onzichtbaar bevestigd door het unieke sponningmodel. Het eindresultaat: 
een mooie, duurzame en gemakkelijk afgewerkte gevel zonder zichtbare 
schroeven en nagels.

Dit is zowel visueel als financieel aantrekkelijk: wanneer er niet met 
afwerkprofielen en met schroeven wordt gewerkt, bespaar je met Protex tot wel 
25% kosten op arbeid en 15% op materiaal. Dat is positief voor de verwerker én de 
eindgebruiker.

Hoog verwerkingsgemak
Protex kunststof gevelbekleding is verwerkbaar zonder profielen, wat zorgt voor een 
snelle en eenvoudige montage, net als bij hout. De gevelbekleding is licht van gewicht 
en bespaart tijd, materiaal en arbeid; wel zo fijn voor de productiviteit. De gevelbekled-
ing is zowel horizontaal als verticaal toepasbaar.

Langdurig resultaat
Protex gevelbekleding is onderhoudsarm en biedt een langdurig resultaat: het hoeft 
niet overgeschilderd te worden en is maatvast. De gevelbekleding biedt 10 jaar 
garantie op kleurbehoud, 20 jaar garantie op basismateriaal én bezit een KOMO at-
test-met-productcertificaat. Als je voor kwaliteit kiest, kies je Protex.

Look and feel van hout 
De subtiele of ingeperste houtnerfstructuur zorgt voor een klassiek gevoel van hout, 
maar dan met de voordelen van kunststof. Het unieke ontwerp van Protex gevelbekle-
ding is naar elke lengte op maat te zagen. De gevelbekleding is net als de traditionele 
verwerking van hout toe te passen; wel zo makkelijk!

K106571

Maatvast Horizontaal en verticaal toepasbaar Snelle verwerking Verwerkbaar zonder profielen Nooit meer schilderen Licht van gewicht

Laat je inspireren en 
bekijk de toepassingenISO 14001



Kiezelgrijs
RAL7032

Betongrijs
RAL7023

Vergrijsd hout SapeliGolden Oak

Wijnrood
RAL3005

Staalblauw
RAL5011

Monumentengroen

Wit
RAL9016

Crèmewit
RAL 9001

Donkergroen
RAL 6009

Antraciet
RAL7016

Kwartsgrijs
RAL7039

Bekijk de diverse kleuren 
en productspecificaties

Protex Sense 
Subtiel en elegant, voor een fijne uitstraling 

De kern is bekleed met een superieure kleurfolie en voorzien van  
een subtiele en fijne houtnerfstructuur. Bovendien is Protex Sense  
verwerkbaar zonder profielen. Hierdoor zorgt de  
Protex Sense-gevelbekleding voor een elegante en strakke  
uitstraling van het project.

Naar elke breedte op maat te zagen Verwerkbaar met én zonder profielen 100% recyclebaar 20 jaar garantie op materiaal 10 jaar garantie op kleurbehoud

178 mm
143 mm

16 mm



Protex 
Urban 
Stoer en robuust, geïnspireerd door de rauwe natuur 

De Protex Urban-producten zijn voorzien van een dieper ingeperste  
houtnerfstructuur. Hierdoor komt het gevoel van hout nog meer terug  
en heeft de gevelbekleding een robuuste uitstraling. Met Protex Urban  
creëer je een gedurfde, stoere en opvallende look voor de gevel,  
geïnspireerd op de rauwe natuur.

Mistgrijs 
RAL 7038*

Wit 
RAL9003*

Zuiver wit 
RAL9010*

Cementgrijs 
RAL7047*

De vermelde RAL kleuren zijn een benadering van de dichtsbijzijnde RAL kleur

178 mm
143 mm

16 mm

Protex Boeiboorden 
Voor een strakke afwerking

De boeiboorden van Protex maken het langdurig mooie design van de gevel af en beschermen het  
tegen natuurlijke invloeden zoals wind en regen. De boeiboorden zijn bijpassend bij de 

geveldelen en bieden een subtiele afwerking voor een strakke uitstraling. Uit voorraad zijn 
de boeiboorden verkrijgbaar in de vier kleuren uit het Protex Sense assortiment 

met bijpassende buitenhoek.  

Donkergroen
RAL 6009

Wit
RAL9016

Crèmewit
RAL 9001

Antraciet
RAL7016
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Naar elke breedte op maat te zagen Verwerkbaar met én zonder profielen 100% recyclebaar 20 jaar garantie op materiaal Met én zonder overstek te verwerken10 jaar garantie op kleurbehoud



Gevelbekleding en dakranden Pui- en kozijnvullingen Balkonhekken en afscheidingen

Specialist
aan het

woord 
Prospèr Vermeulen – R&D Manager 

“Bij Protex staat voorop dat we op een slimme en flexibele manier 
het beste resultaat leveren. Met onze expertise en ervaring op 

het gebied van gevelbekleding voelen wij goed aan wat de wens 
van de klant is en bieden wij het grootste verwerkingsgemak. 
Gezamenlijk zorgen wij ervoor dat de eindgebruiker lang mag 

genieten van onze gevelbekleding. Dit maakt ons uniek, stabiel en 
sterk; net als ons product!”

Ontdek onze  
projecten  

en toepassingen

“Slim en flexibel,
   voor het beste eindresultaat”

Dakkapellen Terrassen en recreatie Bergingen



Fetim Group
www.fetimgroup.com 

www.protex-gevelbekleding.nl
sales-bouwen@fetim.nl
020 5805285

Uitgave 
2022/2023 - 01400

Verkrijgbaar bij  
de professionele bouwhandel  

in Nederland.

Protex is verkrijgbaar bij:


