SVK vezelcement
dak- en gevelleien
Decoratieve leien voor unieke gebouwen

INHOUD
04

Kiezen voor leien? Logisch!

08

Ardonit

10

Montana

12

Fasonit

14

Interesse?

Vlaardingen (NL): Ardonit 336, 353, 340, 360, 365 – DB architecten
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KIES KARAKTER
VOOR UW
WONING
De gevel- en dakleien van SVK geven een gezicht aan ieder
gebouw. Naast karakter bieden ze ook bescherming tegen weer
en wind.
Zoekt u naar een esthetische dakbedekking of gevelbekleding
die tegelijkertijd alle comfort biedt? Kies dan voor een duurzame
afwerking met een lei uit het SVK gamma.
ARDONIT verzamelt de gladde leien van SVK. Door de ruime
keuze aan dekkingsmethoden, geeft u gebouwen een klassiek of
modern karakter.
MONTANA combineert de looks van natuurlijke leisteen met de
voordelen van vezelcement. Dankzij de gekartelde randen en een
mooi gestructureerd of glad oppervlak geven Montana leien een
extra authentieke uitstraling aan daken en gevels.
FASONIT leien geven dankzij het ruime kleurengamma (quasi
alle RAL en NCS kleuren zijn mogelijk vanaf 100 m²) een unieke
visuele meerwaarde aan elke architectuur. Deze leien zijn zowel in
een gladde als in een gestructureerde versie verkrijgbaar, met of
zonder vijf gaten.
Droomt u van een designvilla, pastorijwoning of huis in landelijke
stijl? Eén ding is zeker: met de kwaliteitsleien van SVK krijgt uw
project gegarandeerd de perfecte afwerking die u wenst.
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Groningen (NL): Ardonit terracotta

KIEZEN VOOR
LEIEN? LOGISCH!
6 goede redenen om voor de leien van SVK te kiezen.
DE BESTE GRONDSTOFFEN VOOR

MOSWERENDE afwerkingslaag

DE STERKSTE LEI

Op de zichtzijde en de zijkanten van elke lei is

SVK leien bevatten speciaal geselecteerde,

een dubbele gekleurde coating aangebracht op

hoogwaardige vezels. Het gemiddelde breuk-

basis van een milieuvriendelijk, watergedragen

moment van SVK leien ligt een stuk hoger dan

acrylaathars. Op de rugzijde is één kleurlaag aan-

wat de Europese norm EN 492 oplegt, wat meteen

gebracht met daarbovenop een kleurloze harslaag

de opmerkelijk hoge duurzaamheid van SVK leien

die wateropname tegengaat. Door de specifieke

verklaart. CE markering en BENOR zijn certificaten

moswerende bestanddelen in onze verf, wordt

die getuigen van de topkwaliteit van de Ardonit,

mosvorming sterk afgeremd. Er wordt maar liefst

Montana en Fasonit leien.

10 jaar garantie gegeven tegen de vorming van

Deze duurzaamheid vertaalt zich in de 30 jaar

korstmossen.

garantie die gegeven wordt op het materiaal.
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Eindeloze kleurmogelijkheden
Quasi alle RAL en NCS kleuren zijn mogelijk
waardoor de creatieve mogelijkheden eindeloos
zijn. Bovendien geeft SVK 15 jaar kleurgarantie.

PERFECT MAATVAST
Vezelcementleien zijn, in tegenstelling tot natuurleien, maatvast in lengte, breedte en dikte.
Ze vergen geen voorafgaande sortering op dikte
en kunnen onmiddellijk geplaatst worden.
Voor de plaatser betekent dit een grote tijds- en
dus kostenbesparing.

LAAG GEWICHT
Reet (BE): Ardonit blauwzwart en terracotta – Arch. Kitty Strybol

Vezelcementleien hebben een laag gewicht waardoor ze beter hanteerbaar zijn voor de plaatser.

EENVOUDIG BEWERKBAAR, WEINIG
BREUKGEVOELIG
Pyrieten en microscopische scheurtjes komen vaak
voor bij natuurleien en kunnen makkelijk aanleiding
geven tot breuk. Ardonit, Montana en Fasonit
vezelcementleien kennen dat fenomeen niet. Ze zijn
eenvoudig te bewerken en niet gevoelig voor breuk.

Snellegem (BE): Ardonit blauwzwart

Sint-Pieters-Leeuw (BE): Ardonit kwartsgrijs – Arch. Hugo Hollemans en Arch. Martine Lauwers
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Oudenaarde (BE): Ardonit natuurgrijs – CAAN Architecten

Op www.svk.be…
... vindt u steeds de meest recente informatie over
de leien van SVK:
Referenties
Technische gegevens

Hebben de voorbeelden in deze folder uw interesse

Lastenboekvoorschriften

gewekt? Ontdek ons aanbod dan verder op
www.svk.be.

6

Gentbrugge (BE): Ardonit natuurgrijs – Architecten De Vylder Vinck Taillieu
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ARDonit
Op zoek naar een lei die een waaier aan creatieve mogelijkheden koppelt aan
duurzaamheid? Dankzij hun gladde oppervlak en unieke afwerkingskwaliteit zijn de
Ardonit vezelcementleien uw beste keuze.

Een waaier aan trendy kleuren
Ardonit leien hebben een glad oppervlak en zijn in meerdere kleuren en formaten
verkrijgbaar.
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blauwzwart 336

terracotta 340

mangaanbruin 353

wolkengrijs 345

ijzergrijs 360

kwartsgrijs 365

De ideale oplossing voor plaatsing
in halfsteensverband
Opvallend in het Ardonit gamma zijn blauwzwarte 60/30 leien
met 3 voorgeboorde gaten voor horizontale, dubbele dekking in
halfsteensverband.
Deze dekkingswijze geeft een sterk horizontaal verlengend effect
en, doordat geen haken of nagels zichtbaar zijn, is het resultaat
bijzonder strak. Het fabrieksmatig voorboren van de leien,
biedt onmiskenbare voordelen:
• De gaten zijn altijd precies gepositioneerd.
• De plaatser moet niet zelf op de werf de leien perforeren en
verliest dus geen tijd.
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MONTANA

Montana glad

Montana structuur
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Alle voordelen van natuurleien,
zonder de nadelen.
Liefhebbers van natuurleien vinden bij Montana zeker hun zin.
Deze blauwzwarte lei heeft natuurlijke gekartelde randen en een
gestructureerd of glad oppervlak. De verschillende formaten maken
het mogelijk om een landelijk of meer rustiek karakter te creëren.
Bovendien hebben Montana leien niet enkel de looks van natuurleien,
maar ook alle voordelen van vezelcement.
• Sneller geplaatst
Montana leien zijn maatvast. Sorteren is dus niet nodig zoals bij
natuurleien, waardoor u veel tijd en geld bespaart.
• Constante topkwaliteit
Natuurleien kennen veel variaties, zowel qua vorm, dikte, kwaliteit als
kleur. Montana leien worden voortdurend gecontroleerd en
hebben dus een constante kwaliteit.
• Weinig breukgevoelig
De Montana leien zijn ongevoelig voor breuk door pyrietkristallen,
barsten, bulten en holtes die vaak voorkomen bij natuurleien.
• Ook grotere formaten
Natuurleien zijn eerder klein van formaat. Montana leien zijn ook in
grotere, voordeligere formaten verkrijgbaar.

• Gekartelde randen
• Gestructureerd of glad oppervlak
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Zo geplaatst
snel en makkelijk te plaatsen
Gevelleien kunnen op verschillende manieren geplaatst worden.
Voor gevelbekleding is de meest economische dekkingswijze de
horizontale enkelvoudige dekking in blok- of halfsteensverband.
Andere mogelijkheden zijn de dekking met open voeg, de verticale
dubbele dekking en de horizontale dubbele dekking in halfsteensverband.
Er zijn nagels verkrijgbaar in de kleuren van Fasonit.

horizontale dekking (recht boven elkaar)
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horizontale dekking (halfsteensverband)

dekking met open voeg

QUASI ALLE RAL EN NCS KLEUREN
ZIJN VERKRIJGBAAR VANAF 100 M².

Fasonit
De looks van morgen nu.
Fasonit is een lei voor dak en gevel, gemaakt uit dubbelgeperst
vezelcement. Ze meet 60 bij 30 cm. Fasonit leien zijn verkrijgbaar in
een gladde of een gestructureerde versie, met of zonder vijf gaten
en in twee standaardkleuren (vanaf 100 m² zijn quasi alle RAL en
NCS kleuren mogelijk). Nieuwbouw of renovatie, Fasonit geeft elke
bouwconstructie een zichtbare meerwaarde.

STANDAARDKLEUREN

Sneeuwwit 13

Crème 12
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Meer dan 110 jaar hebben we de traditie van kwaliteitsvolle en duurzame producten. Denkt u aan vezelcement
gevelplaten, leien, golfplaten of architectonisch beton?
Welk materiaal u ook kiest, met SVK bent u zeker van een
geslaagd resultaat.
Al sinds 1905 staat SVK bouwers met raad en daad bij,
in binnen- en buitenland.

Interesse?
Interesse in de leien van SVK?
Bezoek onze website op www.svk.be
of bel +32 3 760 49 00.
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