
Solid Wood Systems

DERAKO®  -  Cloak Wood®

NIEUW
Innovatie in 

massief hout

Derako introduceert Cloak Wood®, een innovatie op het gebied van 

massief hout voor plafond- en wandsystemen. De nieuwe productlijn is 

een speciale aanvulling op de bestaande massief houten oplossingen. 

Derako Cloak Wood bestaat uit een vaste massief houten basis kern 

voorzien	van	een	natuurlijke	massief	houten	fi	neerlaag.	Dit	biedt	in	veel	

opzichten en toepassingen voordelen, zonder afbreuk te doen aan de 

natuurlijke uitstraling en beleving.
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•	 Milieuvriendelijk en duurzaam 100% massief hout
•	 Economische voordelen door samenstelling van  

het product.
•	 Lager productgewicht in vergelijking met  

uniform materiaal
•	 Verhoogde (visuele) oppervlaktekwaliteit
•	 Grotere vormstabiliteit
•	 Meer design mogelijkheden en grotere maatvoering
•	 De	basis	kern	met	certificering	voor	brandveiligheid
•	 DERAKO	is	Cradle	to	Cradle	zilver	gecertificeerd
•	 Bijdragen aan het verkrijgen van credits voor 

keurmerken voor duurzaam bouwen  
(BREEAM en LEED)

•	 Behoud van massief houten uitstraling en beleving 
met unieke structuur. Elke lat is weer anders.

Uitvoeringen:
Cloak Wood is beschikbaar voor het grill plafond- en 
wandsysteem vanaf 200 m2. De toegevoegde waarde van het 
product zit vooral in design uitvoeringen met latafmetingen vanaf 
25 mm tot 40 mm dik en 80 mm tot 150 mm hoog. De lengte van 
het samengestelde paneel wordt aan de hand van het design op 
maat gemaakt en kan variëren tussen 590 mm en 2700 mm. De 
geleverde panelen worden door middel van deuvelclips aan het 
speciale DERAKO draagsysteem bevestigd. 

“ Het verwerken van een boomstam 
in dunne lagen zorgt voor een 
optimalisatie van de grondstof en 
biedt nieuwe mogelijkheden”

DERAKO is als eigen producent en leverancier voortdurend actief met het vergroten van 
toepassingsmogelijkheden op het gebied van massief hout voor het gebruik in project 
gerelateerde plafonds, wanden en gevels. Vanwege zijn uitstraling en eigenschappen is eiken 
al meerdere jaren één van de meest gevraagde houtsoort bij DERAKO. Het veelvuldige gebruik 
van eikenhout in meerdere markten heeft de grondstoftoelevering onder druk gezet. Tevens 
heeft dit houtsoort ook zijn technische limieten. De markt breder kunnen bedienen met meer 
mogelijkheden op het gebied van design, budget en uitstraling, is de drijfveer geweest om 
Cloak Wood te ontwikkelen. Cloak Wood is een combinatie van een vaste kern van massief 
hout,	waarbij	aan	de	buitenzijde	een	dunne	laag	massief	houten	fineer,	bijvoorbeeld	zorgvuldig	
geselecteerde eikenhout, wordt aangebracht. De natuurlijke uitstraling en beleving van massief 
hout blijft hiermee gehandhaafd. Het product biedt vele voordelen op het gebied van grotere 
maatvoeringen, vormstabiliteit en economische mogelijkheden. Naast de standaard eiken 
uitstraling	zijn	in	overleg	ook	diverse	andere	natuurlijke	fineer	houtlagen	een	mogelijkheid.
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Cloak Wood voordelen:

www.derako.com
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