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Bewezen betrouwbaarheid

Op 8 augustus 1905 richt Léon Scheer-
ders samen met zijn vrouw Camilla van 
Kerchove ‘Pannen en steenbakkerijen 
van Sint-Nicolaas’ op. De fabricatie en 
handel van stenen, pannen, plaveien en 
buizen werd hun specialiteit, en al snel 
liep hun zaak van een leien dakje. 

In 1923 start de familiezaak met de 
productie van vezelcement. Golfplaten, 
leien, buizen en zelfs bloembakken zien 
het licht onder het goedkeurend oog 
van Léon en Camilla. Wanneer vlak na 
WOII de afdeling ‘Decora producten’ 
wordt opgericht, begint ‘Pannen en 
steenbakkerijen van Sint Nicolaas’ stil-
aan echt op het huidige SVK te lijken. 
Deze afdeling zorgt voor de decoratieve 
afwerking van vezelcement gevelplaten, 
nog steeds één van de specialiteiten 
van SVK.

Vezelcement is een mengeling die  
bestaat uit natuurlijke componenten. 
Bij productie van vezelcementproducten 
wordt er bewust omgesprongen met 
natuurlijke grondstoffen. In de 
SVK-vezelcementproducten zit:

 Cement (de basis)
 Cellulose-vezels en PVA-vezels 

 (zorgen voor de “wapening” en dus  
 sterkte van de plaat)

 Fillers
 Water
 Geen zand*

Ook vandaag nog worden alle SVK 
vezelcementplaten geproduceerd via 
de traditionele Hatschekmethode. Dit 
is een productiemethode die via de 
opbouw en het persen van individuele 
lagen een product met de gewenste 
dikte en eigenschappen kan maken, wat 
resulteert in een ultrastabiel, extra sterk 
en duurzaam eindresultaat. Het sterke, 
veelzijdige en dunne materiaal dat zo 
ontstaat, is perfect voor toepassingen 
als gevel- of dakbedekking.

De ambassadeur van het gamma SVK
vezelcementplaten is zonder twijfel 
de Puro Plus. Dit is immers de vezel-
cementplaat in zijn essentie. De Puro 
Plus gevelplaat is natuurgrijs en ver-
krijgbaar in twee standaardafmetingen. 
Daarnaast heeft deze plaat een uniek, 
licht geschuurd oppervlak dat voor een 
natuurlijk gewolkt patroon zorgt. Met 
recht het paradepaardje van SVK! 

“

“

Vezelcement is een mengeling 
die bestaat uit natuurlijke 
componenten, cement, vezels, 
fillers en water.

SVK FIBRE CEMENT, 
A TREND SINCE 1923 

* SVK gebruikt geen zand meer voor de productie van zijn Puro Plus platen. Dat is een goeie zaak, want door het grootverbruik 
van zand door de bouwsector worden de natuurlijke zandreserves van onze planeet al zwaar aangetast.



776

Experts in
fibre cement
Experts in
fibre cement

Created by SVK, in line with naturePURO PLUS
Pr

oj
ec

t i
n 

Tu
rk

ije
 m

et
 P

ur
o 

Pl
us

 N
at

ur
al

 g
ev

el
pl

at
en

De Puro Plus Natural gevelplaat is de 
SVK vezelcementplaat in zijn meest 
pure vorm. Hij is enig in zijn soort 
dankzij het unieke schuurproces met 
het typische Puro Plus gewolkte 
patroon als resultaat. Door dit proces 
is elke plaat anders, wat het natuurlijke 
effect nog versterkt. De gevelplaat 
patineert zoals natuursteen, met een 
evolutie naar intensere schakeringen 
van grijs in het gewolkte patroon onder 
invloed van de weersomstandigheden. 
De Puro Plus Natural is de SVK vezel-
cementplaat in haar meest essentiële 
vorm. Liefhebbers van natuursteen en 
een gepatineerde, natuurlijke look 
worden aangetrokken door het 
wisselende kleurenspel van de Natural 
gevelplaten. Bovendien is de Puro Plus 
Natural gevelplaat van een onevenaarbare 
kwaliteit. Niet voor niets al vele jaren de 
klassieker van SVK!

In dit factbook doen we de unieke 
eigenschappen van Puro Plus Natural 
voor jou uit de doeken via 7 belangrijke 
feiten en karakteristieken. Klaar om 
een Puro Plus-specialist te worden?

FACTS 
& FACADES
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Luchtgedroogd & ultrastabiel

SVK besteedt uitzonderlijk veel aan-
dacht aan het droogproces van zijn 
gevelplaten. In tegenstelling tot de 
trend van versnellende productiepro-
cessen, koestert SVK de traagheid van 
zijn droogproces. De Puro Plus gevel-
platen krijgen minimum 28 dagen tijd 
om natuurlijk te drogen. Dit is de sleutel 
tot hun uitzonderlijke en door de markt 
erkende kwaliteit.

Fact /1

Residentieel project in Dilbeek met Puro Plus Natural gevelplaat

De Puro Plus platen zijn luchtgedroogd.
De platen verharden minstens 4 weken 
onder normale luchtomstandigheden. 
Vlak na de persing worden de platen 
eerst enkele uren gedroogd in een 
maturatiekamer aan een temperatuur 
van 50°C. Daarna drogen ze verder uit 
op een normale stockageplaats tot een 
vochtpercentage rond de 12%. Nadien 
krijgen ze nog eens extra droogtijd tot 
een vochtpercentage van maximum 
5%. Dit geleidelijke droogproces  

STABILITY TO 
LAST A LIFETIME

verzekert dat de gevelplaten echt tot in 
de kern gedroogd zijn. Hiermee bereikt 
SVK de hoogste droogpercentages in 
de markt. Dat is belangrijk, want te veel 
vocht in een plaat gaat ten koste van de 
sterkte en dimensionele stabiliteit van 
het materiaal. Dankzij deze extra zorg 
zetten platen minder uit en het risico 
op vervormen is extreem beperkt. 
Via continue en doorgedreven 
duurzaamheidsproeven worden de 
invloeden van vocht, vorst, regen en 
zon uitgebreid getest op de Puro Plus 
gevelplaten. In normale omstandighe-
den mag er volgens de geldende test-
normen na duurzaamheidstesten een 
sterkteverlies zijn tot maximaal 25%. 
Gevelplaten hebben echter nagenoeg 
geen sterkteverlies. Hierdoor kunnen 
we zeggen dat onze gevelplaten stuk 
voor stuk kwaliteitsproducten zijn die 
na jaren nog steeds dezelfde hoge 
standaard behouden. De beste garantie 
voor een duurzame gevel.
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Fact /2

Privéwoning in Weert met Puro Plus Natural gevelplaten

Extreem hoge dichtheid

De Puro Plus gevelplaten worden naar 
goede SVK-gewoonte dubbel geperst 
en hebben daardoor een zeer hoge 
dichtheid. Dit zorgt ervoor dat onze pla-
ten uitzonderlijk sterk en stabiel zijn. 
Alle SVK gevelplaten bezitten dan ook 
een sterkteklasse 5, wat de hoogste 
sterkteklasse is voor bouwmaterialen. 

En dat is geen loze belofte! Tijdens hun 
vorming krijgen de vezelcementplaten 
een eerste persing op een walspers, 
waarna ze een tweede keer worden 
geperst op een stack press. Dat gebeurt 
allemaal nog voor de platen de droog-
kamers ingaan (zie fact 1). De tweede 
persing gebeurt met 150 platen tegelijk 
waarbij de individuele platen geschei-
den worden met metalen tussenplaten. 
Zo blijft hun oppervlak extra glad.
Het resultaat is een extreem hoge 

dichtheid, die deze van concurrerende 
platen met zo’n 170 kg per m3 voor-
bijsteekt (maximum 1600 kg/m3 bij de 
gemiddelde plaat in de markt versus 
minimum 1770 kg/m3 bij SVK).

En die kwaliteit beschermen we graag 
extra. Zo krijgt elke afgewerkte plaat 
een laagje verwijderbare folie dat er 
na de plaatsing afgehaald kan worden. 
Alles om elke mogelijke beschadiging 
tijdens de plaatsing tegen te gaan!

INTENSE  
POWER SHIELD
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Veilig en onbrandbaar

De veiligheidseisen van gevelplaten 
worden terecht steeds strenger. En 
veiligheid is één van de prioriteiten 
bij SVK. Alle vezelcementproducten 
binnen het productgamma van SVK 
behoren tot de brandreactieklasse  
A2-s1, d0 volgens de Europese norm 
EN 13501-1.
 
De brandreactieklasse is de clas-
sificatie voor de mate waarin een 
bouwproduct bijdraagt aan het vuur 
waaraan het is blootgesteld. Daarbij 
is de brandreactie het gedrag van het 
product dat door zijn eigen ontbinding 
het vuur aanwakkert.
 
Alle bouwmaterialen worden ingedeeld 
in klassen A tot F. Klasse A1 en A2 
worden toegekend aan materialen die 
slechts in zeer beperkte mate een bij-
drage tot de brand leveren in de meest 

Fact /3

Privéwoning in Dilbeek

strenge omstandigheden. Klasse s1 
betekent dat de rookontwikkeling (met 
‘s’ voor ‘smoke’) bij blootstelling aan 
vuur zeer beperkt is. De productie van 
brandende druppels wordt dan weer 
uitgedrukt in ‘d’ voor ‘droplets’, d0 staat 
daarbij voor geen brandende druppels.

Onder andere het gebruik van cement 
zorgt ervoor dat vezelcement zo’n 
gunstige brandreactie heeft. Door het 
gebruik van uitsluitend niet-brandbare 
bouwmaterialen (brandreactieklas-
se A1 en A2) voor je gevelbekleding, 
dakbedekking en isolatie voorkom je de 
meeste risico’s. Hierdoor behoren de 
SVK gevelplaten tot de brandveiligste 
oplossingen voor gevelbekleding. 

SAFETY
IS HOT
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Met respect voor de toekomst

Puro Plus gevelplaten zijn samenge-
steld uit natuurlijke grondstoffen en 
zijn dus 100% ecologisch en asbestvrij. 
Bovendien zijn zowel het luchthardende 
droogproces als de afwerking van de 
platen milieuvriendelijk. Het 
schuurstof en productoverschotten 
worden opgevangen en hergebruikt 
in de productie van nieuwe platen. 
 
SVK wil echter ook op andere ma-
nieren inzetten op een milieubewust 
productieproces. Om onze ecologische 

Fact /4

voetafdruk als fabrikant zo klein moge-
lijk te maken, zoeken we steeds naar 
duurzame oplossingen. 
Zo wordt het oppervlaktewater dat 
nodig is tijdens het productieproces 
telkens hergebruikt en zijn onze instal-

PURE &
RESPECTFUL

Project in Amsterdam met Puro Plus Natural

laties en verlichting energie-efficiënt, 
helemaal in lijn met het energy-pact dat 
we met de Vlaamse overheid sloten om 
het energieverbruik in het bedrijf nog 
verder af te bouwen. Verder investeer-
den we in verfspuitcabines met dubbele 
filtering in de ventilatie zodat er geen 
verfcomponenten in de omgeving te-
recht kunnen komen. 

Maar de belangrijkste ecologische bij-
drage van SVK bestaat uit de letterlijke 
duurzaamheid van onze producten. 
Vezelcementmateriaal heeft een 
aangetoonde lange levensduur van 
minstens 50 jaar. Mogelijks is deze 
termijn nog veel langer, het materiaal 
met zijn huidige receptuur is echter te 
jong om voorbeelden op langere termijn 
dan 50 jaar aan te halen. Daarom voert 
SVK momenteel verder onderzoek 
naar de werkelijke levensduur van het 
materiaal. In deze optiek worden ook 
de mogelijkheden naar circulariteit en 
hergebruik van het materiaal verder 
geoptimaliseerd.
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Dankzij de geventileerde plaatsing van de Puro 
Plus gevelplaten wordt vocht dat van binnen naar 
de spouw diffundeert vlot afgevoerd en wordt 
inwendige condensatie vermeden.

Handelspand met appartementen in Asse
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Fact /5
Rot- en onderhoudsvrij

Puro Plus gevelplaten hebben een glad 
oppervlak waardoor vuil zich moeilijk 
hecht. Hierdoor zijn ze bijzonder on-
derhoudsarm. Alle SVK gevelplaten zijn 
eenvoudig te reinigen met water en een 
neutrale allesreiniger. De samenstelling 
van vezelcement zorgt er bovendien 
voor dat de plaat nooit zal rotten. Daar-
naast is het materiaal bestand tegen 
levende organismen zoals schimmels, 
bacteriën, insecten en ongedierte. 

Nog een grote factor die bijdraagt aan 
de gezondheid van de gebruiker is de 
geventileerde plaatsing van SVK gevel-
platen. Door die ventilatie wordt vocht 

dat van binnen naar de spouw diffun-
deert vlot afgevoerd en wordt inwendi-
ge condensatie vermeden. Een tweede 
voordeel van geventileerde plaatsing is 
de slechts beperkte opwarming van de 
constructie bij bezonning. Een donkere 
plaat kan in de zon namelijk meer dan 
60 °C warm worden. Ventilatie van de 
spouw vermijdt dat de achterliggende 
bouwmaterialen aan dergelijke hoge 
temperaturen worden blootgesteld.

A HEALTHY
CHOICE



1919

Created by SVK, in line with naturePURO PLUS

Fact /6 FLEXIBLE
SIMPLICITY

Voor al deze methodes geldt echter één regel: bij het hanteren en plaatsen van Puro Plus Natural 
platen draag je handschoenen. Doordat Puro Plus Natural geen coating heeft, kunnen de platen 
het vuil en de olie van je handen absorberen, met mogelijke vlekken tot gevolg. Door handschoe-
nen te dragen bij de plaatsing, neem je dit risico weg en doorbreek je het natuurlijke patineerpro-
ces niet. Een gewaarschuwd mens…

VERLIJMEN

SCHROEVEN

Privéwoning aan de waterkant in Amsterdam

BLINDE MECHANISCHE BEVESTIGING

18
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RIVETTEREN

Kies je bevestigingsmethode 

SVK biedt diverse technieken aan voor 
de duurzame bevestiging van gevelpla-
ten. Hierbij is met dezelfde plaatdikte 
zowel zichtbare als onzichtbare be-
vestiging mogelijk. Je maakt je keuze 
afhankelijk van het gewenste resultaat, 
en dat is uniek.

Elke techniek heeft zijn eigen specifieke 
voordelen. Zo zorgt verlijmen voor 
een strakke en luxueuze uitstraling 
en kunnen trillingen door de hoge 
elasticiteit beter worden opgevangen. 
Deze techniek valt ook op door de 
continue lijnverbinding van het mate-
riaal en de garantie van een perfect 
lijmsysteem afgestemd op elk van 
onze gevelplaten. Schroeven heeft als 
grootste voordeel dat de platen mak-
kelijk en volledig demonteerbaar zijn 
en dankzij schroefkoppen in dezelfde 
kleur als de gevelplaat, is het ook zo 
goed als onzichtbaar. Voor een extra 
snel resultaat is rivetteren een optie. 
Dit is een snellere techniek dan het 
gewone schroeven en ook hier hebben 
de blindklinknagels dezelfde kleur als 
de gevelplaat. Een vierde optie is blinde 
mechanische bevestiging. Dit kan al 
met de plaat van 8 mm dikte dankzij 
de uitzonderlijke sterkte van Puro Plus. 
Ook deze methode zorgt voor een 
strakke en luxueuze uitstraling en het 
systeem is volledig demonteerbaar. 
Deze drie laatste bevestigingsmethoden 
kunnen bovendien uitgevoerd worden in 
alle weersomstandigheden.



2121

D
e 

Pu
ro

 P
lu

s 
pl

at
en

 c
om

bi
ne

re
n 

ui
ts

te
ke

nd
 m

et
 a

nd
er

e 
na

tu
ur

lij
ke

 m
at

er
ia

le
n

20

Experts in
fibre cement
Experts in
fibre cement

Fact /7
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Maximale creatieve expressie

Alle gevelplaten van SVK bieden 
maximale creatieve expressie voor 
de buitenschil. Ze zijn een tijdloos 
alternatief en combineren vlot met an-
dere materialen. Ze staan garant voor 
eindeloze architecturale mogelijkheden 
en architecturale versobering zoals het 
wegwerken van ramen en deuren achter 
gelijmde gevelplaten.
 
De Puro Plus platen in het bijzonder 
komen uitstekend tot hun recht in 
combinatie met andere natuurlijke 
materialen als hout en de SVK dak- en 
gevelleien. De natuurlijke look en de 
eerlijkheid van het materiaal komen de 
authenticiteit en duurzaamheid van elke 
structuur ten goede.

A PERFECT
MATCH

Ook voor renovaties zijn vezelce-
mentplaten een goed idee. Dankzij de 
hangende bevestiging, zijn er er geen 
grondwerken nodig. De installatie is 
flexibel en eenvoudig en de mogelijk-
heden zijn eindeloos. Zo kunnen platen 
op eender welke plek geperforeerd 
worden voor een speels visueel effect. 
Maar uit hetzelfde materiaal kunnen 
eveneens brievenbussen gemaakt wor-
den, of huisnummers uitgefreesd. Met 
de Puro Plus plaat kan je je architectu-
raal helemaal uitleven.
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PURO PLUS IN ACTION

De Puro Plus Natural  
gevelplaten van SVK hebben 
al mogen bewijzen wat ze in 
hun mars hebben. Niet alleen 
wij, maar ook architecten, 
bouwheren en plaatsers zijn 
onverdeeld enthousiast over 
Puro Plus. Lees hier wat ze te 
zeggen hebben en wie weet 
hoor jij binnenkort bij dit  
snelgroeiende clubje van 
tevreden Puro Plus-klanten. 
Wij kunnen alvast niet 
wachten! 

Interactie tussen architectuur en bewoner

In actionPURO PLUS



252524

Experts in
fibre cement
Experts in
fibre cement

die veel mogelijkheden biedt 
op vlak van bevestiging en 
verzaging.” Dat de Puro Plus 
Natural plaat onder invloed 
van het weer telkens een 
ander uitzicht heeft, was 
ook een belangrijk element 
voor de architect. “Die 
afwisseling geeft de gevel 
een natuurlijke, levendige 
look. Met een abstract geve-
lontwerp als dit, kan je wel 
wat leven gebruiken!” De 
opvallende gelijkenis met 
betonsteen of natuursteen, 
voor een fractie van de prijs, 
noemt ze als bijkomend  
voordeel. 

“De Puro Plus Natural 
platen zijn bovendien door 
en door van hetzelfde 
materiaal, waardoor je 
mooie details kunt maken 
bij buitenhoeken”, voegt 
Evelien Rodenburg nog toe. 
“Dat gaat extra goed omdat 
deze plaat heel licht is en 
dus verlijmd kan worden op 
een achterconstructie. Deze 
techniek kan ook toegepast 
worden bij draaiende delen 
zoals deuren.” 

De droom van de bouw-
meesters om een unieke 
woning te bouwen, is alvast 
waarheid geworden. Met 
hun woning hebben ze zich 
onderscheiden van het rijtje 
inspiratieloze bakstenen 
gevels in de straat. En 
ook Evelien Rodenburg is 
tevreden. “Ik zou voor een 
volgend project zo opnieuw 
met Puro Plus werken, maar 
ik ben geen architect die 
materiaalkeuzes opdringt 
aan de klant”, verduidelijkt 
ze. “Die werkmethode komt 

Privéwoning In Amsterdam 
aan de waterkant
(TailorD i.s.m. 
MVK Architects)

Het architectonisch concept 
van deze privéwoning aan de 
haven van Amsterdam is een 
rechte betonnen doos, die is 
opengewerkt aan de de tuin- 
en waterzijde. Door deze 
volledig transparante zijde 
loopt binnen naadloos over 
in buiten. Bij mooi weer kan 
een groot deel van de gevel 
aan de waterkant open.

“De bouwmeesters waren heel 
betrokken in het ontwerppro-
ces. Samen kozen we enkele 
architectuurstijlen die hen 
aanspraken en daarmee ging 
ik aan de slag”, vertelt Evelien 
Rodenburg van TailorD Architec-
ture. “Uit hun inspiratie bleek dat 
ze opteerden voor eenvoudige 
gevelmaterialen die elkaar op 
een hele abstracte manier 
ontmoeten. Dat vertaalde ik in 
minimale overgangen, lichtlijnen 
die de gevel doorsnijden in een 
mondrianesk 
lijnenspel en weggewerkte zon-
wering.

“De persoonlijkheid van de 
bewoners wordt weerspie-
geld in de gevel”
Naar aanleiding daarvan 
zocht Evelien Rodenburg een 
gevelplaat met een betonlook 
om een robuust massieve 
impressie aan de woning te 
geven. “De gevel van een wo-
ning moet de persoonlijkheid 
van de bewoners weerspiege-
len, dat maakt materiaalkeuze 
zo belangrijk. Voor deze be-
woners was een hoge graad 
van afwerking, cleane lijnen 
en minimalistische detaille-
ring een must. Daarom viel 
ons oog al snel op de Puro 
Plus Natural vezelcement-
plaat. Het is een mooie plaat 

de kwaliteit van het project 
en tevredenheid van alle 
partijen ten goede. Natuur-
lijk stuur ik wel bij, maar 
zo’n keuzes kunnen niet 
geforceerd worden. Niet elk 
gebouw leent zich boven-
dien voor elk materiaal”, vult 
de architect nog aan. “Maar 
wanneer een ontwerp zich 
ertoe leent om opnieuw met 
Puro Plus aan de slag te 
gaan, zal ik niet twijfelen!”
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Privéwoning in Dilbeek 
(Architectuurburo: 
Kati lamens)

Deze gerenoveerde privéwo-
ning in Dilbeek speelt de con-
nectie tussen natuur en Puro 
Plus ultiem uit. Architect Kati 
Lamens nam deze jarenvijf-
tigstructuur verregaand onder 
handen. 

“De oorspronkelijke woning 
was niet alleen energetisch niet 
in orde, wat gezien de leeftijd 
te verwachten was, maar ook 
de interne indeling was weinig 
inspirerend. Het was dan ook 
het perceel dat de bouwheer, 
een kennis van mij, over de 
streep trok.” De glooiende tuin 
met een niveauverschil van 
een volledige verdieping is 
inderdaad heel charmant. Des 
te meer wanneer je de bosrijke 
omgeving ervan bekijkt. 

“De levendige uitstraling van 
Puro Plus treedt in 
dialoog met de omgeving”
“Onze eerste opdracht was een 
manier vinden om deze interes-
sante omgeving in gesprek te 
brengen met een woning met 
een hedendaagse woonkwali-
teit”, vertelt Kati Lamens. “De 
enige manier om dat te doen 
was door het volledige gebouw 
tot op de ruwbouw te strippen. 
Alleen zo konden we voldoende 
isoleren en de interne schikking 
omgooien.” Het werd dus een 
bijna volledig nieuwe woning, 
maar toch werd de basisvorm 
van de oorspronkelijk structuur 
behouden. “Het behouden van 
de basismorfologie van een 
gebouw is niet altijd vanzelf-
sprekend. Bouwheren willen 
dikwijls onmiddellijk volumes 
aanbouwen en de woning uit-
breiden. Maar ik hou er net van 
om eerst naar het oorspron-
kelijk volume van de woning 

Een onverwacht volume op een glooiend perceel
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te kijken, en dan te bepalen of 
we het bouwprogramma en 
alle vereiste functies niet op 
een organische manier in het 
bestaande volume in kunnen 
passen.” In dit geval bleek dat 
mogelijk, er werd enkel een 
oude veranda afgebroken en 
vervangen door een nieuw, 
soortgelijk volume.
 
“Gelukkig gaf de bouwheer me 
die vrijheid bij het ontwerpen”, 
glimlacht de architect. “Ook 
wat de gevelmaterialen betreft, 
kon er veel, zolang het resultaat 
maar strak zou zijn. Eerst 
kwam crepi in beeld voor de 
gevel, maar met het oog op 
de bosrijke omgeving waarin 
de woning staat, raadde ik dat 
af voor de hogere delen van het 
huis. Uiteindelijk kwam er enkel 
crepi op het stuk van de woning 
dat slechts één verdieping 
hoog is. Dan is het onderhoud 
een stuk minder omslachtig.” 
Veel onderhoudsvriendelijker 
zijn plaatmaterialen, zoals de 
SVK vezelcementplaten waar 
Kati Lamens uiteindelijk voor 
koos voor de rest van het huis. 
“Platen hebben veel voordelen, 
onderhoudsvriendelijkheid 
en gemak van installatie om 
er maar twee te noemen. 
En Puro Plus platen hebben 
dan ook nog eens een groot 
visueel voordeel, want ze lijken 
overtuigend op beton. De 
gewolkte structuur en warme 
uitstraling van Puro Plus is heel 
anders dan traditionelere, egaal 
gekleurde platen en dat over-
tuigde ons voor dit project.”

“Een mooie samenwerking 
over de hele lijn”
En daar bleef het niet bij. “We 
hebben altijd een goed contact 
gehad met SVK, op vlak van 
technische bijstand kan je 
hen maar weinig leren. Op 
elke vraag kregen we meteen 
antwoord en er kwam zelfs een 
vertegenwoordiger op de werf 
om de plaatsers te begeleiden.” 

Een goede plaatser, waarmee 
Kati Lamens al vaker samen-
werkte, deed de rest. 
“De woning is al geen voor 
de hand liggend volume en 
daarnaast wilden we een 
onregelmatig lijnenspel creë-
ren zonder te veel snijafval. 
Geen sinecure, maar door 
de vlotte samenwerking met 
Apers & Partners én SVK, is 
alles in orde gekomen.” 

De architect neigt altijd naar 
een sobere vormgeving, 
daarom werkt ze regelmatig 
met plaatmaterialen zoals 
Puro Plus van SVK. En dat zal 
ook in de toekomst zo blijven. 
“Als ik kan kiezen, werkte ik 
al mijn gevels af met vezel-
cementplaten”, lacht ze. “Ook 
wat brandveiligheid betreft, 
is dat trouwens een logische 
overweging. Al speelt dat 
vooral bij de bouw van publiek 
gebouwen een belangrijke rol”, 
vult Kati Lamens aan. Maar 
ook voor privéwoningen zoals 
deze benadrukt de architecte 
haar tevredenheid over het 
materiaal. “Mijn ervaring met 
Puro Plus én SVK is onver-
deeld positief, dus ik werk er 
voor toekomstige projecten 
graag opnieuw mee!” 
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“De natuurlijke uitstraling en het een-
voudige verzagen van het materiaal 
maakten de keuze voor Puro Plus Natural 
vanzelfsprekend.”

Renovatieproject 
kantoorgebouw CSGP 
in Charleroi (Plaatsings-
bedrijf: Rose NV.)

Het gebouw van de CGSP (Al-
gemene Centrale der Open-
bare Diensten) in Charleroi 
werd in 2020 gerenoveerd. 
Het bedrijf Rose uit Hanzine-
lle nam de gevel onder han-
den met de Puro Plus Natural 
gevelplaat van SVK.
 
De volledige gevel van het 
pand van de CGSP bedraagt 
in totaal 500 m². Voor Rose 
NV uit Hanzinelle was het 
de eerste keer dat ze kozen 
voor een vezelcementplaat 
uit het assortiment van 
SVK, maar de natuurlijke uit-
straling en het eenvoudige 
verzagen van het materiaal 
maakte de beslissing een-
voudig.

“De adviezen van SVK 
waren goud waard”
Voor David Rose van Rose 
NV was het plaatsen van 
vezelcement gevelbekleding 
niet nieuw. “Het perfect 
opvolgen van de plaatsings-
richtlijnen van de fabrikant 
vind ik zeer belangrijk. De 
ervaring leert mij dat alleen 
dan een mooi resultaat ge-
garandeerd is. Het zit hem 
vaak in de details zoals de 
juiste bevestigingsmethode 
voor het juiste project. Voor 
deze renovatie hebben we 
bijvoorbeeld gekozen voor 
een verlijmde bevestiging. Er 
zijn echter heel wat factoren 
om rekening mee te houden 
voor de correcte verlijming 

van een gevelplaat. De extra 
adviezen van SVK omtrent 
de verlijming van de panelen 
kwamen daarbij handig van 
pas.” 

Toch bleek niet het be-
vestigen van de Puro Plus 
Natural panelen, maar wel 
de realisatie van de basis-
constructie de grootste uit-
daging van dit project. “De 
basisstructuur steekt 450 
mm uit ten opzichte van de 
gevel en dat vroeg veel extra 
werk, maar het resultaat 
mag er zijn!” besluit David 
tevreden.

Een kantoorgebouw dat alle zintuigen prikkelt

In actionPURO PLUS
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Cavo Zoe Sea 
Side Hotel in Cyprus
(C+ Studio Architects)

De verbouwing van het 
Cavo Zoe Sea Side Hotel 
in Cyprus is een prachtig 
voorbeeld van Puro Plus 
Natural als een materiaal 
dat met de natuur commu-
niceert.

“De filosofie van deze ver-
bouwing is dat de gevel van 
het gebouw volledig opgaat 
in de omgeving”, vertelt 
architect Christos Paraskeva 
van C+ Studio Architects. 
“Op Cyprus zijn dat vooral 
rotsen, en daarvoor is Puro 
Plus Natural uitermate 
geschikt.” De textuur en 
het kleurenpalet van de 
Puro Plus Natural plaat 
treedt inderdaad prachtig in 
dialoog met de omgeving. 
“Hetzelfde effect hadden we 
niet met een ander materi-
aal kunnen bereiken”, klinkt 
het. “Puro Plus Natural ziet 
eruit als rots of beton, maar 
is veel handiger in gebruik, 
onderhoud en ook nog eens 
financieel voordeliger dan 
die andere opties”, licht 
Christos Paraskeva toe.
 
Ook het feit dat Puro Plus 
platen makkelijk te plaatsen 
zijn, speelde een rol in de 
keuze van gevelbekleding. 
“Wanneer je maar 3 tot 4 
maanden hebt voor een 
doorgedreven verbouwing, 
is dat van onschatbare 
waarde. Het hotel moest 
immers gebruiksklaar zijn 
vanaf de start van het 
toeristisch seizoen”, legt de 
architect uit. “Tel daarbij 
de mogelijkheid om Puro 
Plus onzichtbaar op een 
losstaande onderstructuur 
te installeren, en je begrijpt 
ons enthousiasme! Met die 
strakke tijdsplanning konden 

we ons geen problemen per-
mitteren die eigen zijn aan 
een verbouwingsproject. 
Zoals onverwacht schuine 
buitenmuren of ongeschikte 
materialen voor bevestiging. 
Door de werkwijze van 
mechanische verankering op 
een afzonderlijke structuur, 
konden we zeker zijn dat we 
niet voor onaangename ver-
rassingen kwamen te staan.”

“Dit in amper 4 maanden 
klaarspelen, is een 
huzarenstukje”
Alles verliep dus volledig 
volgens plan, én binnen de 
geplande tijdslimiet. Wat 
niet altijd vanzelfsprekend 
is, zegt ook Christos Paras-
keva: “Bij een doorgedreven 
verbouwing zoals deze 
van het Cavo Zoe Sea Side 
Hotel, zijn vertragingen 
niet uitzonderlijk.” Het hotel 
kreeg dan ook niet enkel 
een nieuwe facade, maar 
werd volledig gerebrand, 
van een budgethotel naar 
een vijfsterren boetiekhotel. 
“Zoiets in amper 4 maan-
den klaarspelen, is een 
huzarenstukje”, vertelt de 
architect niet zonder trots. 
“We maakten een verbinding 
tussen twee aparte delen 
van het oorspronkelijke 
hotel en speelden met 
verschillende hoogtes in de 
gevel.” Gelukkig leent Puro 
Plus Natural zich heel goed 
tot creativiteit. “Omdat het 
zo licht is en makkelijk te 
verzagen, konden we heel 
creatief zijn met het mate-
riaal. Zo incorporeerden we 
bijvoorbeeld lichtstrips in de 
gevel om het spel van
de zon en het water op de 
rotsen ook ‘s avonds te 
weerspiegelen.

Dat was allemaal mogelijk 
omdat de nieuwe eigenaars 
van het Cavo Zoe Sea Side 
Hotel C+ Studio Architects 
alle creatieve vrijheid 
gaven. “De eigenaars zijn 
Chinees en voor dit project 
in Cyprus vertrouwden ze 
ons als Cypriotisch archi-
tectenbureau helemaal. Hun 
enige voorwaarde was de 
tijdspanne en een luxe-af-
werking. ‘Make it the best’ is 
alles wat ze ons op het hart 
drukten”, lacht de architect. 
En wie de foto’s van het 
hotel bekijkt, kan zien dat 
Christos Paraskeva en zijn 
team er inderdaad ‘the best’ 
van hebben gemaakt.

Natuur en architectuur in dialoog

PURO PLUS In action
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PURO PLUS

SVK tot uw dienst

Sterke producten verdienen een straffe 
dienstverlening. Daarom legt SVK jou 
graag in de watten. Van stalen, techni-
sche fiches en how to’s tot plaatsings-
filmpjes, video’s van realisaties en inter-
views, wij hebben aan alles gedacht. 

Scan onderstaande QR-code en bekijk 
meteen al onze video’s. Leer bij over de 
plaatsing en mogelijkheden van onze 
Puro Plus Natural gevelplaten en geniet 
van de eenvoud en authenticiteit van 
Puro Plus.

STRONG PRODUCTS,
POWERFUL SUPPORT

In action



Heb je nog specifieke vragen 
waarop je hier niet meteen een antwoord vindt? 

Neem dan vrijblijvend contact op 
met ons technisch team. 

Zij adviseren je graag omtrent specificaties, 
plaatsing en kleurgebruik van onze producten.

Experts in
fibre cement

www.svk.global
info@svk.be

+32 3 760 49 00
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