
Het keurmerk voor
verantwoord 

bosbeheer

www.naturalcladding.nl



9

9

3 

38

9,5

8,5

130

145

15

R = 3

R = 3

3 

18

Halfhouts rabat

18 / 27

68 / 144 

15 

Rhombus

126 / 176 17

10
21

Zweeds rabat

15º

15

15

9

9

3

130

Channelsiding

70 / 140 / 190 / 240 / 290

18 / 27

Boards

Eigenschappen
Door de thermische modificatie worden houtsuikers 

omgezet in een soort hars, dat enerzijds veel 

moeilijker door schimmels afgebroken wordt en 

anderzijds veel minder vocht opneemt. Het stabiele 

vochtgehalte zorgt er voor dat het eindproduct 

praktisch geen krimp- en zwelgedrag kent. Tevens 

is het zeer licht van gewicht, zo’n 380 à 400 kg per 

m3. 

Kleur
Natural Cladding heeft een fraai geschaafd oppervlak. 

Het is egaal van kleur met de uitstraling van Teak. 

Onbehandeld zal het egaal vergrijzen. Het glad 

geschaafde oppervlak laat zich echter ook eenvoudig 

afwerken met de meest gangbare verfsystemen.

Natural Cladding
De nieuwe generatie gevelbekleding

De basis van Natural Cladding wordt gevormd 

door een tropische loofhoutsoort. Deze is 100% 

FSC gecertificeerd. De toepassing van een nieuw 

uitgekiend proces van thermisch modificeren, in 

combinatie met de juiste houtsoort, resulteert 

in een gevelbekleding met bijzondere positieve 

eigenschappen en een fraaie egaal bruine uitstraling 

als Teak.



Ontwikkeling van Natural Cladding
Natural Cladding is ontwikkeld door een team 

van specialisten  op  het  gebied  van  houten  

gevelbekleding. De tientallen jaren ervaring in het 

toepassen van hout aan de gevel is geïmplementeerd 

in deze nieuwe gevelbekleding. Een wereldwijd 

netwerk van professionals in de landen van herkomst, 

verzekert de constante aanlevering van dit kwaliteits 

product.

Uitstekende isolatiewaarden
Door het lage soortelijk gewicht van de 

toegepaste houtsoort heeft Natural Cladding 

al bijzonder hoge isolatiewaarden. Dankzij 

het proces van thermisch modificeren, is  

deze waarde nog eens aanzienlijk verbeterd. 

De toepassing van Natural Cladding levert een 

belangrijke energiebesparende bijdrage.

Thermische modificatie
Bij de nieuwste techniek van thermisch modificeren, 

wordt het hout alleen door stoom behandeld. Dit 

vindt plaats in een gesloten systeem (autoclaaf). 

Tijdens het hele verduurzamingsproces (+/- 8 à 10 uur) 

blijft het hout in een bevochtigde en spanningsloze 

evenwichtstoestand. Dit in tegenstelling tot andere 

technieken van thermisch modificeren in een totaal 

droge toestand. Hierdoor behoudt het hout zijn 

mechanische eigenschappen wat betreft sterkte, 

buigzaamheid, etc..

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen, dat 

afhankelijk van de houtsoort duurzaamheidsklasse 

I/II wordt bereikt. Het “gestoomde” hout heeft 

na behandeling een egaal bruine kleur. Deze 

nieuwe generatie van modificeren, werkt zonder 

toevoegingen en alle residuen zijn onderdeel van de 

natuurlijk ecologische kringloop van hout.



Voor meer informatie:
info@bakkertimberagencies.nl
+31 (0)6 543 313 67
www.bakkertimberagencies.nl

Duurzaam bosbeheer
Hout is één van de weinig vernieuwbare grondstoffen 

ter wereld. Daar moet dan wel op een verantwoorde 

manier mee worden omgegaan. Daarom is 

Natural Cladding uitsluitend geproduceerd uit  

100% FSC-gecertificeerd hout. FSC is het keurmerk 

voor verantwoord bosbeheer.

Over Cross Trade
Cross Trade is een gerenomeerde Duitse 

houtimporteur met uitstekende roots in de landen 

van herkomst. Het specialisme in Afrikaanse 

houtsoorten legde de basis voor Natural Cladding.

 

Over Bakker Timber Agencies
BTA heeft de vertegenwoordiging van Natural 

Cladding: de nieuwe generatie gevelbekleding, voor 

de Nederlandse en Belgische markt.

info@cross-trade.eu  +49 (0)421 246 8789-0
www.cross-trade.eu


