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WORK THE VIBE, WORK 
THE FUTURE



SOULWOOD TOTAALPAKKET 
Ons totaalpakket is niet alleen het leveren van 

houten delen. Het is het gefundeerde advies en 

de ruime keuze uit vele houtsoorten in diverse 

kleuren die wij kunnen leveren. Samen zorgen we 

voor een prachtig resultaat.

WORK THE VIBE
VOOR EEN PRACHTIG AANGEZICHT  VAN 
JOUW PAND
 

De houtsoort en de kleur zijn erg belangrijk 

voor het ontwerp. Ons assortiment aan houten 

gevelbekleding is zeer uitgebreid en varieert van 

rustiek tot robuust. Bovendien kunnen wij jouw 

gevelbekleding in nagenoeg elke gewenste kleur 

leveren. 
 

WORK THE FUTURE
VOOR EEN DUURZAME EN  
CIRCULAIRE GEVEL

Omdat wij ons bewust zijn van onze rol in het 

behoud van een gezond milieu, werken wij 

uitsluitend met FSC® en PEFC ™ gecertificeerd 

hout. En dat draagt bij aan een duurzaam 

beheerd bos, wat goed is voor de mens en onze 

planeet.

De geveldelen kunnen worden behandeld 

met brandvertragende middelen en voldoen 

daardoor aan de gevraagde brandklasse. 

Zo zijn de houten wand- en gevelproducten 

van SoulWood als enige voorzien van een CE 

markering (inclusief DOP) en daarmee ook nog 

eens extra veilig. 

SOULWOOD® 
 
Wij zijn SoulWood®, hét merk voor houten gevels. In 2016 is SoulWood opgericht. De 
vele kennis en jarenlange ervaring van hout enerzijds en gevels anderzijds hebben wij 
gecombineerd om jou de ultieme houten gevel te kunnen leveren. 
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STAP 1: SELECT THE WOOD

Wij leveren geveldelen in alle denkbare 

houtsoorten. We hebben een selectie van “goed 

leverbare” soorten om uit te kiezen. Wil je iets 

bijzonders dan gaan we voor je op zoek.

Nadat de houtsoort is gekozen, is het belangrijk 

dat de juiste afwerking wordt bepaald. Het 

belangrijkste verschil zit hem in de randen. De 

maten zijn in beginsel standaard en variëren van 

70 tot 145 mm werkende breedte.

STAP 3: DEFINE THE FINISHING  
Als je kiest voor natural, dan kies je er voor om je houten gevel op 

een natuurlijke manier te laten verkleuren. Daarnaast bieden we 

de mogelijkheid een beschermende waterafstotende laag aan 

te brengen middels wood-sealers of kleuren middels beits waar 

antischimmel bestanddelen in zitten.

Als je kiest voor onze houten geveldelen helpen we je graag stap voor stap. Ons 
totaalpakket bestaat uit deskundig advies én begeleiding van begin tot eind. 
Om te beginnen helpen we je om de houtsoort te kiezen die jou het beste past. Daarna 
helpen we je om een keuze te maken in de soort afwerking en tot slot kies je de kleur. 

STAP VOOR STAP

STAP 2: CHOOSE THE MODEL
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THE SOUL OF WOOD 
Er zijn vele tienduizenden boomsoorten die voor heel veel dieren van levensbelang zijn.  

Omdat het voedsel biedt, een habitat vormt, lucht zuivert of bescherming biedt. Van het 

moment dat ze ontkiemen zijn bomen van waarde en slaan ze herinneringen op in de 

kringen die zo mooi staan op gevels. Iedere kring zorgt voor een unieke ervaring van tijd. Dat 

is de ziel van het hout en dat maakt dat wij er ons zo goed bij  voelen.

“MET DE HOUTEN GEVELDELEN VAN SOUL-
WOOD GEEF JE JE PAND EEN ZIEL MEE: 

SCHOONHEID, SFEER , DUURZAAM EN 
VOLLEDIG CIRCULAIR .”
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DE SFEER DIE HOUT 
BRENGT

HOUTSOORTEN6
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De basissoorten waaruit je kunt kiezen zijn: 

SOULWOOD PREMIUM 
SoulWood Premium is gemaakt van vurenhout afkomstig van de Fijnspar. Het is 

één van de meest toegepaste houtsoorten in de bouw, mede door de bijzondere 

combinatie van een laag gewicht , grote sterkte en de ruime beschikbaarheid. 

Voor SoulWood premium gebruiken wij Noord-Europees Vuren, Klasse B, KD 

gedroogd.. Het hout wordt gekenmerkt door kwasten en nerven, dit geeft de 

gevel een eigen levendig karakter. Het houtje wordt verduurzaamd met Woodlife 

HL-50 , terug gedroogd waarna er voor diverse afwerkingen kan worden 

gekozen. De zichtzijde is altijd fijnbezaagd. 

SOULWOOD MODI 
Soulwood Modi is thermisch gemodificeerd vurenhout, klasse B, KD . Thermisch 

gemodificeerd hout is  hout dat met stoom is verwarmd tot wel 200 Celsius. 

Dat gebeurt in zuurstofarme ruimtes, zonder gebruik te maken van chemische 

middelen. Het is daardoor een volledig milieuvriendelijk proces en is een 

additioneel verduurzamingsproces niet meer nodig. Het belangrijkste voordeel 

van dit proces is, dat het de levensduur(ca 25 jaar of langer) fors verlengt. De 

vochtopname van het hout wordt lager en daardoor is het vrij stabiel en zeer 

geschikt om als gevel toe te passen. Soulwood Modi krijgt door het proces van 

modificeren een mooie bruine kleur met behoud van zijn natuurlijke uitstraling 

en is vergelijkbaar met hardhout, maar dan een stuk voordeliger. SoulWood 

Modi kan onbehandeld verwerkt worden maar natuurlijk kan er ook voor een 

afwerking gekozen worden. De zichtzijde is altijd fijnbezaagd.

Hout is de oudste grondstof die bij de nieuwbouw of renovatie van gebouwen wordt 
gebruikt. Heel lang geleden was er geen alternatief, totdat beton en bakstenen op de 
markt kwamen. Maar inmiddels wordt hout weer meer en meer toegepast. En dat is niet 
voor niks. Hout is een volledig natuurlijk product en brengt veel sfeer en warmte. Bovendien 
geef je jouw woning of bedrijfspand met een houten gevel veel meer een heel eigen 
aangezicht.  

Elke boomsoort heeft z’n eigen karakteristieke nerf en tekening. Juist die verschillen zorgen voor een 

eigen aangezicht en zorgen voor een unieke uitstraling. Ook bij het maken van de soort die jou het 

beste past helpen we je graag. 



SOULWOOD SPECIAL 

Heb je zelf speciale wensen, wil je een specifieke 

houtsoort, wil je het in andere maten dan die 

standaard worden gehanteerd? Het kan bij ons 

allemaal. Jij zegt het maar en wij regelen het. 

Daarom is Soulwood Special zo speciaal. Geen 

confectie, maar alles volledig maatwerk, op basis 

van de wensen of eisen die jij hebt. In soort, maat, 

verwerking of bewerking. Zo kunnen we gevels 

leveren in houtsoorten als Western Red Cedar, 

Padoek, Ayous,Douglas, Oregon Pine, Grenen, 

Louro Preto of Gamela, Amerikaans wit of rood 

eiken. Je zegt het maar, ook als je een heel andere 

houtsoort wilt.

SOULWOOD MODI SELECT 
Soulwood Modi Select is evenals Soulwood Modi 

thermisch gemodificeerd hout maar dan van de 

houtsoort Fraké. Fraké is een loofhoutsoort uit 

West-Afrika. Uiteraard geldt ook hier, dat het de 

levensduur(ca 25 jaar of langer) fors verlengt. Fraké 

is foutvrij, op de pinholes na, heeft een vlamachtige 

tekening en kan een donkergekleurd hart vertonen 

waardoor uw pand een exclusief aangezicht krijgt. 

De zichtzijde kan zowel in fijnbezaagd als in 4 zijden 

geschaafd geleverd worden.
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AFWERKING10

KIES HET 
MODEL

SOULWOOD RABAT
Het SoulWood Rabat is geschikt voor zowel een 

horizontale als verticale toepassing. Het rabat is 

voorzien van een sponning aan de onderzijde en 

aan de bovenkant een geschulpte rand zodat de 

rabatdelen in elkaar kunnen worden geschoven. 

Het afwateringsprofiel zorgt voor een snelle 

afvoer van het water zodat vocht/dauw minder 

de kans heeft de achterliggende constructie 

te bereiken. De meest voorkomende maat van 

SoulWood Rabat heeft een werkende maat 

van 125+2 mm. Uiteraard zijn andere variabele 

afmetingen ook mogelijk

= verticale plaatsing

= horizontale plaatsing



 

BOARD
Het SoulWood model 

Board betreft brede, rechte 

planken met een licht 

afgeronde zijkant. Dit model 

wordt met name toegepast 

bij een verticale open 

gevelbelkleding. Daarbij is 

er onderling ruimte tussen 

de planken waardoor er 

een optimale ventilatie van 

de achtergevel ontstaat. 

Door de toepassing van 

verschillende breedtematen 

ontstaat er een speels 

effect in het aangezicht 

van je gevel. Boards zijn 

vergelijkbaar met het 

model Rhombus en zijn 

ook leverbaar in dezelfde 

maten, maar zijn alleen 

verticaal toepasbaar.

ZWEEDS RABAT
Het SoulWood Swedish rabat is eveneens een rabatdeel maar dan 

van de onder naar de bovenzijde tabs toelopend. De onderlinge 

delen overlappen elkaar hierdoor  waardoor je de uitstraling van 

het zogeheten potdekselen krijgt. Standaardwerkende afmeting 

van Swedisch rabat is 125+2 mm.  Swedish rabat is alleen geschikt 

voor een horizontale toepassing.
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RHOMBUS
Het SoulWood model Rhombus heeft een ruitvormig profiel. 

Het geeft de gevel een luxe uitstraling en is mede daardoor 

erg populair. Het rhombus model wordt ook wel het 

wiebertjesprofiel genoemd en wordt veel gebruikt voor horizontale 

geveltoepassingen. Het kan echter zo je wilt ook gebruikt 

worden voor een verticale geveltoepassing. Standaard zijn er 3 

breedtematen verkrijgbaar: ca 70/95 en 120mm breed. Ook voor 

dit model geldt natuurlijk dat andere variabele afmetingen ook 

mgelijk zijn.



THE FINISHING

WEATHERING GREY
Dit is een watergedragen Wood-Sealer die waterafstotend en  

vochtregulerend is. Het dringt   diep in het hout door en hecht zich aan 

de houtcellen waardoor het een duurzame, “ademende” beschermlaag 

tegen vocht en vuilaanslag vormt. De vochtopname in het hout wordt 

sterk gereduceerd waardoor de werking van het hout afneemt en de kans 

op scheuren en vervorming wordt verkleind. Er vindt tevens een egale 

vergrijzing van het houtoppervlak plaats.

NATURE
Het hout blijft onbehandeld. Door de tijd zal het hout onder de invloeden 

van het weer op een natuurlijke manier verkleuren. Dat gebeurt niet 

gelijkmatig, maar zal per situatie en per plek verschillen.  

Zo blijft het altijd een heel levendige, natuurlijke uitstraling behouden. Dit is 

overigens alleen mogelijk bij Soulwood Modi en Modi Select.

COLOR
Een watergedragen, dampdoorlatende beits, op basis van een acrylaat 

en alkyd zorgt voor een mooie en langdurige bescherming van je houten 

gevel. De toegevoegde antischimmel bestanddelen voorkomen de 

aantasting van het hout door allerlei organismen. De speciale formule 

zorgt voor een optimale en onderhoudsvriendelijke afwerking. De 

toepassing is mogelijk in elke kleur. Wat jij wilt. Volledig dekkend, of (semi)

transparant. Het kan allemaal.

KLEUREN12



“FEEL THE VIBE”



FACTS & 
NUMBERS
 
Hout als grondstof voor de bouw wordt meer en meer herontdekt. En 
dat is niet voor niets. Want hout heeft vele voordelen. Bovendien geef 
je je pand met een houten gevel een uniek en heel eigen aangezicht.

1

2

3

4

5
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WOOD IS SUSTAINABLE 
Bomen belasten het milieu niet. Integendeel. Een duurzaam beheerd bos biedt een 

onuitputtelijke bron aan grondstoffen. Bovendien vergt de winning en productie van hout veel 

minder CO2-uitstoot dan andere grondstoffen.

WOOD IS CIRCULAIR
Dat betekent, dat hout vrijwel altijd herbruikbaar is, ook na tientallen jaren. 

WOOD REDUCES CO2
Eenmaal verwerkt tot houten delen blijft hout dat doen. Daarmee is hout niet alleen een 

natuurproduct maar helpt het de milieubelasting te verminderen

WOOD IS STRONG 
Het gewicht van hout is relatief beperkt. Toch  is hout enorm sterk en minder onderhevig aan 

slijtage. Mochten er toch reparaties nodig zijn, dan is dat snel en eenvoudig uit te voeren. 

WOOD IS A NATURAL BEAUTY
Hout creëert tijdens zijn groei een eigen unieke schoonheid. Alles wat een boom meemaakt 

wordt opgeslagen in de nerf. Hiermee ontstaan unieke patronen die iedere gevel eer aan doen.

WOOD IS INSULATING
Hout heeft tussen de houten vezels veel lucht opgeslagen. Veel meer dan andere materialen, 

zoals beton of staal. Dit geeft een sterke isolatiewaarde die temperaturen reguleren. Hiermee 

isoleert hout tegen zowel de winterkou als tegen de zomerwarmte. 



DUURZAAMHEID
Duurzaam houdt in, dat een 

product wordt verkregen op 

een manier die het milieu zo 

min mogelijk belast.

CIRCULARITEIT
Circulair betekent, dat het 

product herbruikbaar is na 

zijn levensduur en er daardoor 

geen nieuwe grondstoffen 

gebruikt hoeven te worden.

Daarom werken wij waar 

mogelijk met recyclebare delen, 

volgens ons zogenoemde 

Vintage programma.

VEILIGHEID

Alle hout voor de gevels van SoulWood zijn zowel duurzaam als circulair. 

WORK 
THE FUTURE

In elk  bouwbesluit worden 

hoge eisen aan de 

brandveiligheid gesteld. Het 

doel daarvan is dat: 

• De kans op brand wordt 

verkleind;

• De brand wordt 

vertraagd, zodat mensen 

de tijd krijgen om te 

vluchten;

• De brand beperkt blijft tot 

het eigen pand.

Met de toepassing van onze 

houten geveldelen maken we 

jouw pand stukken veiliger. 

Om de SoulWood geveldelen 

aan alle strenge eisen te laten 

voldoen, maken wij gebruik 

van Flame Delay®. Wanneer de 

geveldelen worden behandeld 

met Flame Delay®, verkrijgen ze 

de vereiste brandvertragende 

eigenschappen. Bij verhitting 

door vuur worden de 

brandbare houtgassen 

gebonden. 

Daardoor komt er een 

brandvertragende laag op de 

buitenzijde van het hout die 

verdere verhitting tegengaat. 

Dit vertraagt de brand- en 

rookontwikkeling, waardoor 

mensen veiliger het pand 

kunnen verlaten. Bij een groot 

scala SoulWood uitvoeringen 

kan met Flame Delay® worden 

voldaan aan brandklasse B, S2-

d0 conform de Europese norm 

NEN-EN 13501-01.
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Soulwood BV
Gildeweg 34 

2632 BA  Nootdorp

info@soulwood.nl

+31 (0)15 - 763 3100


