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Een nieuwe, 
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Een nieuwe,
duurzame 
keuze

Neolife

Innovatieve bouwoplossingen
Wij hebben de ambitie om hoogwaardige, 
vernieuwende oplossingen te ontwikkelen met 
als doel samen nieuwe wegen in te slaan en de 
wereld van morgen te verbeteren. Wij bieden een 
nieuwe bouwfilosofie op basis van drie essentiële 
waarden: duurzame ontwikkeling, innovatie en het 
menselijke aspect.

De uitstekende prestaties van onze materialen in 
combinatie met het design van onze producten 
leveren een unieke kwaliteit op, die onderdeel is 
van een bescheiden, gedurfde en vernieuwende 
aanpak.

Wij streven naar een nieuwe dimensie in gevels en 

terrassen, voor alle bouwprojecten, omkaderd door 

onze inspanningen voor duurzaam bouwen en 

onze gepatenteerde VESTA®-technologie (Vegetal, 

Ecological, Stable, Timber, Advantage).

Het milieu staat centraal
Wij ontwikkelen bouwoplossingen die gedekt zijn 
door 9 patenten. Ze zijn volledig afgestemd op de 
wereld van nu en op een duurzamere toekomst. 
Onze kracht is de VESTA®-technologie, die het 
natuurlijke karakter van hout combineert met de 
kracht van steen.

Dankzij deze gepatenteerde technologie hebben 
al onze bouwmaterialen een uitzonderlijk hoog 
gehalte natuurlijke houtvezels – meer dan 
85% – (afval van een houtzagerij, dus geen 
houtkap).  Het materiaal is gezond (zonder lak, 
oplosmiddelen of houtbehandelingsmiddelen) en 
het hout komt uit duurzaam beheerde Europese 
bossen (PEFC®). Dit betekent dat de CO2-uitstoot 
van het product lager is.

 
 

Made in France
Onze producten worden voor 100% gemaakt in 
Frankrijk, waar we meerdere productievestigingen 
hebben. Zo ondersteunen we de lokale economie 
en garanderen we de kwaliteit van onze producten.

Onze bouwoplossingen voor gevelbekleding, 
terrassen en decoratieve profielen passen perfect 
bij elkaar qua materiaal, kleur en duurzaamheid.
Zo kunnen ontwerpers – architecten, 
landschapsarchitecten en stadsplanners – 
moderne en harmonieuze gevels en ruimtes 
creëren.



4 5

Een gepatenteerde technologie

Het gepatenteerde VESTA®-materiaal 

combineert een hoog gehalte – meer dan 

85% – geüpcyclede, inert gemaakte natuurlijke 

houtvezels met een thermisch bindmiddel (zonder 

zware metalen en ftalaten), minerale zouten en 

natuurlijke minerale pigmenten.

Deze ingenieuze combinatie van plantaardig 

materiaal en mineralen levert een volstrekt 

stabiel, rotbestendig, duurzaam en sterk product 

op.

Een uniek en vernieuwend 
materiaal

VESTA® is speciaal ontwikkeld om te voldoen 

aan de eisen van nieuwe gebouwen: uitstekende 

brandwerendheid, schokbestendigheid en 

aardbevingsbestendigheid.

Het natuurlijk gekleurde VESTA®-materiaal wordt 

in de massa geverfd met minerale pigmenten 

en ontwikkelt na verloop van tijd een subtiele en 

harmonieuze tint voor een blijvend fraai resultaat. 

Design, een essentieel aspect

De esthetiek en kleurschakeringen van onze 

producten zijn zorgvuldig uitgedacht, waardoor 

onze bouwoplossingen een vernieuwende 

designuitstraling hebben.

De 'vibrerende' oppervlaktebewerking zorgt voor 

een fluwelige look waarbij de houtvezel zichtbaar 

is. Deze gestructureerde afwerking weerkaatst 

het licht op een subtiele manier, die verschilt 

naargelang de intensiteit van de lichtinval.

De VESTA® 

technologie

Neolife

De bouwoplossingen van Neolife

NIGHT GRAPHITE OCEAN EARTH 

Zeven natuurlijke 
tinten
Alle producten van deze lijn zijn in de massa 
geverfd met minerale pigmenten, die een 
hoge uv-bestendigheid hebben en elke kleur 
een prachtige diepte geven.

Afhankelijk van de blootstelling aan de zon 
en de weersomstandigheden stabiliseert de 
oorspronkelijke tint van het minerale pigment 
na verloop van tijd, nadat de panelen een 
subtiele en harmonieuze kleur hebben 
ontwikkeld. De kleur wordt uiteindelijk iets 
lichter dan de kleur ten tijde van montage.

Verschillende productlijnen kunnen met 
elkaar gecombineerd worden. 

De foto's van de kleuren zijn niet bindend.HEAT SUN SAND

Neolife

Gevelbekleding

COVER P.6 SMART P.8 CLAD P.10

Decoratieve profielen

SPACE P.12 SHADOW P.14

Terraspanelen

DECK P.16
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Gevelbekleding COVER
Een gedurfde designstijl, geschikt 
voor elk project

Gevelbekleding COVER

De COVER-gevelpanelen zijn alom geliefd 
vanwege hun prachtige uitstraling, 
brandbestendigheid, verschillende profielen en 
het gemak waarmee ze te monteren zijn.

Belangrijkste kenmerken
• VESTA® – meer dan 85% houtvezels

• Panelen met een lengte van 2 tot 4 meter

• Mogelijkheid om ribben van 6, 14 en 30 cm te 
combineren

• Onzichtbare bevestiging met rvs schroeven en haken

• Toe te passen op gemetselde muren, hout of 
metalen platen

• Dragende structuur van de gevelbekleding: 
hout of metaal

• Verticaal, horizontaal of dakoverstekken

• Verticale gefacetteerde installatie op een 
gebogen wand, straal van minimaal 3,5 m

• Deflector van 50 mm, plaatsing conform ITE 249

• Gevelbekleding conform ATEC CSTB 2.2 /19-
1798_V2

• Geverifieerde FDES n°6-329: 2019

Verkrijgbare accessoires
• Geperforeerd startprofiel van aluminium

• Haak van rvs-A2

• Schroef voor haak van rvs-A2

• Schroef van rvs-A2/A4 voor hout en 
aluminium,

• Bimetalen schroef voor staal, gelakt met RAL-
verf

Download voor meer informatie de technische specificaties, 

te vinden op onze website www.neolife.fr

COVER 
6

COVER 
14

COVER 
30

Aantal ribben 4 2 1

Breedte 
van de rib (mm) 60 140 300

Afmetingen 
paneel (mm) 3250 x  300

Totale dikte 
paneel  (mm) 28,5

Gewicht paneel 
(kg/m2) 17,19 15,1 15,6

COVER 
6

COVER 
14

COVER 
30

PERFIL 
FUSÉO

PERFIL 
LINÉO

FUSÉO LINÉO

1 rib 
breedte (mm) 40

Afmetingen 
paneel (mm) 3250 x  40

Totale dikte 
paneel  (mm) 28,5 58

Gevelbekleding COVER

   

  

  Wind V4

  Schokken Q4

   Aardbevingen : 
zones 1,2,3,4

7

COVER 6 & COVER 14 Sand 
Architect : ATAUB Architectes, 
Bois Guillaume

COVER 6 Earth • Architect : Studio Gardoni

COVER 6 Sun • Architect : SUD Architectes

Biosourced
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Gevelbekleding SMART
Een unieke uitstraling, gecombineerd met 
buitengewone technische prestaties

De gevelbekleding SMART biedt diverse 
fraaie opties voor gevels dankzij verschillende 
combinaties van profielen, passend bij uw 
wensen en ontwerpen.

Belangrijkste kenmerken
• VESTA® – meer dan 85% houtvezels

• Panelen met een lengte van 2 tot 4 meter

• Mogelijkheid om ribben van 4 en 9 cm te 
combineren

• Onopvallende montage met gelakte rvs 
schroeven

• Toe te passen op gemetselde muren, hout of 
metalen platen

• Dragende structuur van de gevelbekleding: 
hout of metaal

• Verticaal, horizontaal of dakoverstekken

• Verticale gefacetteerde installatie op een 
gebogen wand, straal van minimaal 3,5 m

• Gevelbekleding conform ATEC CSTB 2.2/19-
1797_V2

• Geverifieerde FDES 6-330: 2019

Verkrijgbare accessoires
• Schroef van rvs-A2/A4 voor hout en aluminium, 

gelakt met RAL-verf

• Bimetalen schroef voor staal, gelakt met RAL-verf

Download voor meer informatie de technische 
specificaties, te vinden op onze website www.neolife.fr

SMART 
2

SMART 
4

SMART 
9

Aantal ribben 6 6 3

Breedte  
van de rib (mm) 20 40 90

Afmetingen 
paneel (mm) 3250 x  300

Totale dikte 
paneel  (mm) 19,5

Gewicht paneel 
(kg/m2) 11,7 11,7 10,7

SMART 2

SMART 4

SMART 9

Gevelbekleding SMART

   

  

  Wind V4

  Schokken Q4

   Aardbevingen : 
zones 1,2,3,4

Gevelbekleding SMART 9

SMART 9 Heat • Architect : MAP Architecture

SMART 9 Sun • Architect : Atelier d’Architecture CASA

SMART 9 Sun • Architect : Arval

Biosourced
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Gevelbekleding CLAD
Een ideale, esthetische oplossingen voor gebouwen 
zonder brandveiligheidseisen

CLAD 
4

CLAD 
14

Aantal 
ribben 6 2

Breedte 
van de rib (mm) 40 140

Afmetingen 
paneel (mm) 3250 x  300

Totale dikte 
paneel  (mm) 28,5

Gewicht paneel 
(kg/m2) 10,6 8,8

De gevelbekleding CLAD is de perfecte 
oplossing voor alle gebouwen zonder strenge 
brandveiligheidseisen. De verscheidenheid aan 
profielen en tinten maakt elke gevel mooier.

Belangrijkste kenmerken
• VESTA® – meer dan 85% houtvezels

• Panelen met een lengte van 2 tot 4 meter

• Mogelijkheid om ribben van 4 en 14 cm te 
combineren

• Onopvallende montage met gelakte rvs 
schroeven

• Toe te passen op gemetselde muren, hout of 
metalen platen

• Dragende structuur van de gevelbekleding: 
hout of metaal

• Verticaal, horizontaal of dakoverstekken

• Verticale installatie in gebogen vorm op een 
gebogen wand, straal van minimaal 3,5 m

• Gevelbekleding conform ATEC CSTB 2.2/19-1797_V2

• Geverifieerde FDES 6-330: 2019

Verkrijgbare accessoires
• Schroef van rvs-A2/A4 voor hout en aluminium, 

gelakt met RAL-verf

• Bimetalen schroef voor staal, gelakt met RAL-verf

Download voor meer informatie de technische 
specificaties, te vinden op onze website  www.neolife.fr

CLAD 4

CLAD 14

Gevelbekleding CLAD

   

  

  Wind V4

  Schokken Q4

    Aardbevingen : 
zones 1,2,3,4

Gevelbekleding CLAD 11

CLAD 4 Sun

CLAD 4 Sand • Architect : Eric Le Gal

CLAD 4 & CLAD 14 Night & Ocean • Architect : Michel Gourion

Biosourced
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De horizontaal en verticaal te installeren SPACE-
profielen gaan uitstekend samen met al onze 
oplossingen, voor een eindresultaat met een 
moderne designlook.

Belangrijkste kenmerken
• VESTA® – meer dan 85% houtvezels

• Panelen met een lengte van 2 tot 4 meter

• Onopvallende montage met rvs 
bevestigingsbeugel

• Verticale montage op wanden en tussen 
betonplaten

• Horizontale montage op wanden of 
paneelmontage

• Montage in metalen frame mogelijk (niet 
geleverd door Neolife)

Verkrijgbaar accessoire
• Rvs bevestigingsbeugel

Profiel SPACE
Een onmisbaar decoratief element dat zowel 
fraai als voordelig is

Profiel SPACE

SPACE 
4

SPACE 
6

Afmetingen 
(mm)

3250 x 40 
x 60

3250 x 60 
x 80

Gewicht per stuk 
(kg/sm) 1,0 1,8

SPACE 4

SPACE 6

13Profiel SPACE

COVER 6 & SPACE 6 Sun • Architect : ARKEO Design

SPACE 6 Sun 
Architect : Atelier Thierry Roche

SPACE 6 Night • Architect : Perron Ingénierie & Claude de Chazeron

  Biosourced

   M2
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Profiel SHADOW
Jaloezieën, blinderingspanelen en zonwering, fraai om 
te zien en onderhoudsvrij met een lange levensduur

SHADOW

Ons profiel SHADOW is geschikt voor 
verschillende toepassingen. Dit hybride 
product kan worden gecombineerd met onze 
geveloplossingen, doordat de kleuren en 
afwerking hetzelfde zijn.

Belangrijkste kenmerken
• VESTA® – meer dan 85% houtvezels

• Panelen met een lengte van 2 tot 4 meter

• Montage in metalen frame mogelijk (niet 
geleverd door Neolife)

• Horizontale of verticale montage

SHADOW

Afmetingen 
(mm) 3250 x 140 x 20

Gewicht per stuk 
(kg/sm) 1,57

Profiel SHADOW 15Profiel SHADOW

SHADOW Heat

SHADOW Heat • Architect : ARVAL

SHADOW Sun • Architect : LS Architecte

   Biosourced

   M2
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Terrasplanken DECK 30
Duurzame, onderhoudsvrije terrasplanken, 
antislip en splintervrij

DECK 30

De grote afmetingen geven de DECK-
terrasplanken een moderne en elegante 
uitstraling. Bovendien is DECK gemakkelijk te 
monteren, met stabiele kleuren en een lage 
thermische inertie (warmteopname).

Belangrijkste kenmerken
• VESTA® – meer dan 85% houtvezels

• Planken met een standaardbreedte van 2,50 m

• De planken passen bij de Neolife-
gevelbekleding

• Per stuk te demonteren, onzichtbare 
bevestiging

• Antislipplanken

Verkrijgbare accessoires
• Bevestigingsclip

• Haak

• Afdekplaat

• Afwerkingsprofiel

DECK 30

Afmetingen 
(mm) 3250 x  300

Totale dikte 
(mm) 32

Gewichtper 
stuk(kg/m2) 19,00

  Terrasplanken DECK     Afwerkingsprofiel     Afdekplaat

Terrasplanken DECK 17

   Biosourced

  

   Gladheid : 
SRT 78 (R13)

DECK 30 Ocean

DECK 30 Ocean • Architect : Architecture et Environnement

DECK 30 Ocean • Architect: SOHO ATLAS
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CLAD 4 • Night
Hoofdkantoor van KTR France
Architect: Diagonale Concept & Marc Campesi  
Lauréat Green Solutions Awards 2018
Dardilly (69)

COVER 6 • Earth
Openbaar - Woonzorgcentrum voor ouderen 
Architect: Chabanne
St-Julien-en-Genevois (74)

Bouwprojecten

Bouwprojecten

De oplossingen van Neolife waren perfect voor onze 
toepassing, een gebouw met een lage CO2-uitstoot 
dat meer energie opwekt dan het gebruikt, doordat 
ze zijn gemaakt van robuuste, milieuvriendelijke en 
hoogwaardige biosourced materialen.

Marc Campesi • Hoofdkantoor van KTR France

COVER 6 • Sun
Appartementencomplex  
Architect: Agence AAA  
Jacou (33)

Bouwprojecten 19
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↑
SHADOW • Heat
Appartementencomplex  
Architect: Arval  
Compiègne (60)

→
SMART • Sun
Dienstverlening en commercie  
Architect: Atelier  
d'Architecture CASA  
Roncq (59)

SPACE 6 • Night
Gebouw voor geneeskunde
Architect: Claude de Chazeron et Associés  
Saint-Priest (69)

Bouwprojecten

De gevelbekleding van COVER is een duurzaam 
materiaal dat altijd hetzelfde blijft. Dat is heel 
geruststellend voor een industriële klant. De gevel van 
het gebouw verandert niet, ook niet na lange tijd.
Een concept dat vertrouwen wekt.

Nicolas Peyrard • Hoofdkantoor Haulotte

COVER 6 • Sun
Dienstverlening en commercie  
Architect: Eutopia   
Lorette (42)

COVER 6 • Sun
Dienstverlening en commercie  
Architect: VDDT Architectes   
Nancy (54)

COVER 6 • Sun
Appartementencomplex  
Architect: SUD Architectes  
Annecy (74)

Bouwprojecten

Ik interesseer me al jarenlang voor de oplossingen 
van Neolife, vooral vanwege hun sterke nadruk 
op milieuvriendelijkheid, maar ook vanwege hun 
unieke uitstraling in combinatie met opmerkelijke 
verouderingseigenschappen en robuustheid.

Eric Le Gal • Restaurant la Signature et Sunset Café
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Technische kenmerken van 
de Neolife-oplossingen

Technische kenmerken van de Neolife-oplossingen

Gevel- 
bekleding

COVER 
6

COVER 
14

COVER 
30

SMART 
2

SMART 
4

SMART 
9

CLAD 
4

CLAD 
14

Brandclassificatie B-s3,d0 (M1) conform IT 249 C-s3,d0 (M2) E (M4)

Afmetingen (mm) 3250 x 300

Gewicht (kg/m2) 17,9 15,1 15,6 11,7 11,7 10,7 10,6 8,8

Onzichtbare / 
onopvallende 
bevestiging

Onzichtbaar met verborgen 
rvs schroef en haak

Onopvallend met gelakte rvs schroef 
midden in de diepe naad

Montagerichting Verticaal / Horizontaal / Dakoverstekken

Steunmuren Beton / Metselwerk van bepleisterde elementen 
Hout 31.2 / Kruislaaghout / Metalen platen

Gebogen wand Verticale gefacetteerde installatie (straal min. 3,5 m)
Verticale installatie 

in gebogen vorm 
(straal min. 3,5 m)

Compatibiliteit 
tussen profielen Combineerbaar

Niet 
combineer 

-baar
Combineerbaar Combineerbaar

Tinten Night  Graphite  Ocean  Earth  Heat  Sun  Sand

Profielen

Voorbeelden 
van toepassingen*

• Woningen van de 1e, 2e en 3e
klasse (IT 249)

• Openbare gebouwen van de 1e tot 5e
categorie (1e en 2e groep IT 249)

• Gebouwen die zijn
geclassificeerd volgens de
arbeidswet

• Woningen van de 1e en 2e klasse

• Openbare gebouwen van de 5e
categorie (1e groep)

• Gebouwen die zijn
geclassificeerd volgens de
arbeidswet

• Vrijstaande
eengezinswoningen
(4m scheiding)

• Openbare gebouwen
van de 5e categorie
(1e groep)

• Gebouwen die zijn
geclassificeerd
volgens de arbeidswet

6

14

30

2

4

9

4

14

* Voor elk project is bevestiging van de keuringsinstantie nodig

Technische kenmerken van de Neolife-oplossingen

Decoratieve profielen SPACE 
4

SPACE 
6 SHADOW

Brandweerstandsklasse M2 M2

Afmetingen (mm) 3250 x 40 x 60 3250 x 60 x 80 3250 x 140 x 20

Gewicht (kg/sm) 1,0 1,8 1,57

Bevestiging Onopvallend met rvs bevestigingsbeugel Metalen frame, niet 
geleverd door Neolife

Montagerichting Verticaal / Horizontaal

Tinten Night  Graphite  Ocean  Earth  Heat  Sun  Sand

Profielen

Terrasplanken DECK 30

Brandweerstandsklasse BFL-S1 (M3)

Afmetingen (mm) 3250 x 300

Gewicht (kg/m2) 19,00

Bevestiging Onzichtbare en demonteerbare bevestiging

Tinten Night  Graphite  Ocean  Earth  Heat  Sun  Sand

Profiel
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www.GarantieGevels.nlGarantieGevels BV

Gildeweg 34

2632 BA Nootdorp

015 - 763 3100

info@GarantieGevels.nl
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http://www.neolife.fr
https://www.instagram.com/neolife_fr/
https://www.facebook.com/neolifegroupe
https://www.linkedin.com/company/neolifefr/
http://www.neolife.fr
https://www.peexeo.com/

