
PROTEX SENSE

Protex Sense is de zeer succesvolle serie
voorzien van een kleurfolie en heeft een
subtiele houtnerfstructuur. Daarbij is de
kleurfolie UV bestendig. Protex Sense is
standaard uit voorraad leverbaar in 13
kleuren.

PROTEX URBAN

De matte kunststof toplaag van Protex
Urban is voorzien van een nieuw ontwik-
kelde ingeperste houtnerfstructuur, wel-
ke past in de hedendaagse wens van de
consument en ontwerpers. Protex Urban
is vanuit voorraad leverbaar in vier lichte
kleuren.

VERWERKT ALS HOUT
NOOIT MEER SCHILDEREN
TEKST y FOTOGRAFIE FETIM GROUP

Protex is dé innovatieve gevelbekleding die u een mooie en 
duurzame keuze biedt voor elke geveltoepassing. Protex 
heeft de uitstraling van hout en de duurzaamheid van kunst-
stof. Het beste van twee werelden, gecombineerd in één 
uniek product. Het ziet eruit als hout, het verwerkt als hout. 
Echter Protex heeft geen schilderonderhoud nodig, alleen 
schoonmaken volstaat.

Protex®: het beste van twee werelden
Kunststof gevelbekleding van Protex biedt alle voordelen van hout, 
zonder het intensieve onderhoud. Protex heeft de uitstraling van hout 
en verwerkt als hout, maar heeft de duurzaamheid van kunststof 
gevelbekleding. Protex biedt u het beste van twee werelden.

Geschikt voor Nieuwbouw, Verbouw & Renovatie
De vernieuwde Protex collectie voldoet geheel aan de toepassingseisen die gesteld worden voor Nieuwbouw als ook Verbouw & 
Renovatie.

Eisen die gericht zijn op o.a. milieu, bruikbaarheid en veiligheid komen terug in Protex. Zo voldoet Protex aan het belangrijkste 
milieucerti icaat ISO14001 en de brandklasse D / C voor resp. Sense en Urban zorgt voor een veelvoud aan toepassingen. En aan-
gezien Protex nooit meer geschilderd hoeft te worden, wordt ook aan die kant het milieu niet meer belast. Protex is dus niet 
alleen een verantwoorde keuze op het gebied van onderhoudsarme gevelbekleding, maar ook op het gebied van duurzame 
gevelbekle-ding en is tot slot volledig recyclebaar.

PROTEX BOEIDELEN

Protex Boeidelen zijn voorzien van dezelfde 
folie als de Sense geveldelen. De boeidelen 
zijn uit voorraad verkrijgbaar in 4 kleuren, 
met bijpassende buitenhoek. De boeidelen 
sluiten aan op het complete Protex 
assortiment en andere gevelmaterialen.
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