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Kavex©

Vedlikeholdsfri falset kledning med trestruktur
i hvit, sand, krem, lysegrå og lyseblå



 

KAVEX - Vedlikeholdsfri Kledning i PVC          

 

 
 

Tradisjonell trekledning er svært utsatt for store 

påkjenninger og krever regelmessige investeringer for 

både å opprettholde sitt utseende og for å hindre forfall 

og råte.. 
 

Kavex Teksturert Kledning i PVC-UE materiale gir en 

stilfull, vedlikeholdsfri og effektiv beskyttelse av bygningers 

utvendige fasade - uten behov for kontinuerlig og kostbart 

vedlikehold forbundet med tradisjonelt trevirke. 
 

Tilgjengelig i tre tradisjonelle stiler; Dobbelfalset,  V-faset og 

Enkelfalset, alle med en strukturert tre imitasjon i fem lyse 

populære farger. 
 

 

Spesifikasjon og Fordeler 
• Lav vekt og enkel montering med standard lekteavstand, på samme måte som trepanel. 

Egnet for private boliger, næringsbygg, industribygg eller rehabilitering 

• Profiler, tilbehør og festemidler kan tilpasses nesten alle applikasjoner 

• Totalt upåvirket av fukt, råte, forfall, frost og insekter 

• Lite vedlikehold, vedlikeholdsfri. 

• Dobbelfalset profil tilgjengelig i dimensjon  150mm(enkel)  og 300mm(dobbel) 

• Enkelfalset profil tilgjengelig i dimensjon  270mm 

• V-faset profil tilgjengelig i dimensjon  150mm 

• Lavere varmeledningsevne enn trevirke, betong, fibersement og murstein (0.06 W/mK) 

• Kan monteres og bearbeides med tradisjonelt verktøy 

• 5 forskjellige farger for ulike uttrykk 

• Unik tre-imitasjon med alle fordeler av trevirke men uten alle ulempene 

• Høyere stivhet enn andre typer tynnvegget vinyl kledning 

• Garanti mot feil og misfarging 

 
Selv om PVC-UE har høyere materialkostnad, har trevirke påløpende maling og vedlikeholdsbehov som tilsvarer om lag 1/3 av 

materialkostnaden hvert 3 til 5 år. PVC har mange fordeler fremfor tradisjonell kledning, spesielt at det ikke vil råtne eller være utsatt for 

skadedyr. Enhver type utvendig tre kledning som er utsatt for vær og vind vil måtte bli behandlet og vedlikeholdes for å bevare dens 

utseende og integritet. 

Typiske spesifikasjoner 
Koeffisient for Termisk Ekspansjon 

Koeffisient for Varmeledningsevne 
 

Tilgjengelige Farger 
 

 
 
5x10-5 °C 

0.06W/mK 

Brannmotstand 

Teksturert kledning har prestert Class 1 Y 

flammespredningsrate  testet i henhold til BS476 Part 7. 

Klasse D i henhold til EN 13501-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvit  Sand RAL 1015 Krem RAL 9001 Lys Grå RAL 7035 Lys Blå X002 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kestrel-BCE Ltd 

Billet Lane, Normanby Enterprise Park, Normanby Road, Scunthorpe, North Lincolnshire, DN15 9YH. 

Tlf: (01724) 400440   Faks: (01724) 280241 Epost: info@kestrelbce.co.uk 

KAVEX teksturert kledning av PVC er vedlikeholdsfri og 

til direkte erstatning av trepanel. Kledningen er i «hel 

ved» og vil aldri råtne, sprekke eller flise seg opp. 

 

Krever ingen form kostbart vedlikehold eller noen form 

for behandling. Kun vask med såpevann etter behov. 

  

Materialet er miljøvennlig, 100% resirkulerbart  og har 20 års 
garanti mot defekter og misfarging. 
 
Tilgjengelig i tre tradisjonelle stiler; Dobbelfals, V-fas og 

Enkelfals i fem lyse populære farger. 

mailto:info@kestrelbce.co.uk


Shiplap, dobbelfalset
150 mm

DCE/150/W

DCE/150/9001

DCE/150/1015

DCE/150/7035

DCE/150/X002

Shiplap V-faset 150mm

SVE/150/W

SVE/150/9001

SVE/150/1015

SVE/150/7035

SVE/150/X002

Shiplap dobbelfalset
300mm

DCE/300/W

DCE/300/9001

DCE/300/1015

DCE/300/7035

DCE/300/X002

Featheredged, enkellfalset
270mm

DFE/270/W

DFE/270/9001

DFE/270/1015 

DFE/270/7035

DFE/270/X002

I over 20 år har Kestrel produsert et komplett
spekter av PVC-UE takprodukter, kledning og
lister til vinduer. Høy kvalitet, god kundeservice

og en god forståelse av kundenes krav har ført
til at Kestrel har opprettholdt sin posisjon som en
ledende produsent og innovatør.

Disse nyskapningene inkluderer Kavex© PVC-UE-
falset kledning i typene «Shiplap» og

«Featheredged»  Begge er stilfulle, vedlikeholdsfrie
og gir effektiv beskyttelse og dekorasjon av
eksteriøret på boliger og andre bygninger, uten
behov for kontinuerlig og kostbart vedlikehold.

Alle våre kledningsprodukter gir en lavere
varmeledningsevne og isolerer bedre enn tømmer,
betong, mineralske fiberplater eller murstein (0,06

W/mK). De imiterer tømmer med sin autentiske teksturerte tre-effekt, og kan monteres
ved hjelp av tradisjonelle tømrer ferdigheter, praksis og verktøy.

Kavex© serien Shiplap er tilgjengelig i to type profiler, enkelt bord (150 mm) og dobbelt
bord (300 mm), mens DFE Featheredged er tilgjengelig som en dobbelt bord (270mm).
Begge typene monteres raskt og enkelt.

PVC-UE-kledning er totalt upåvirket av fukt, råte, forfall, frost og er motstandsdyktig mot
angrep fra insekter. Alle våre produkter er produsert ved hjelp av Kestrel miljøvennlige og
organiske stabilisatorer med kalsium, som garantert vil gi den beste fargebeskyttelsen.
Tilgjengelig i hvit, krem, sand, lysegrå og lyseblå med et omfattende utvalg av profiler for
hjørner, kanter og skjøtestykker, for å sørge for en perfekt finish - alt fra én leverandør

Egenskaper og fordeler med Kavex© PVC-UE falset
kledning med trestruktur

Hvite og
fargede alternativer

Hvit

Krem*

Sand*

Hvit

Krem*

Sand*

Shiplap, trestruktur
150mm

Shiplap,
trestruktur
300mm

*Omfattes av Kavex fargegaranti

DCE/150/1015 DCE/300/9001

Hvit

Sand*

SVE/150 150mm 
V-faset kledning

4Gir en autentisk teksturert 
tre-imitasjon.

4100% råtebestandig

4 Isolerer

4Enkelt vedlikehold

4Komplett spekter av lister og
tilbehør

4Enkel og rask montering

4Lave installasjonskostnader.

Featheredged,
trestruktur 270 mm

Lysegrå*

Lysegrå*

Hvit

Sand*

Krem*

Krem*

Lysegrå*

Lyseblå*

Lyseblå*

Lyseblå*

Lyseblå*

Lysegrå*



Varekode Beskrivelse Farger

PVC/UE teksturert kledning med tre-imitasjon

Hvit Krem Sand  Lysegrå Lyseblå

W 9001 1015 7035 X002

DCE/150 150mm – Shiplap 4 4 4 4 4
dobbelfalset kledning

DCE/300 300mm – Shiplap 4 4 4 4 4
dobbelfalset kledning

DFE/270 270mm – Featheredged 4 4 4 4 4
enkelfalset kledning

SVE/150 150mm V-fas 4 4 4 4 4
falset kledning

Tilbehør til PVC/UE teksturert kledning med tre-effekt

5501 Universalkanal for 4 4 4 4 4
Kavex-kledning

5504 Startlist med listbeskyttelse 4 _ _ _ _
for Kavex-kledning

5505 Toppkant i to deler 4 4 4 4 4
for Kavex-kledning 

5506 Dryppkanal for Kavex-kledning 4 4 4 4 4

5507 Universalkanal i to deler 4 _ _ _ _
for Kavex-kledning

5513 Indre/ytre hjørnelist i to  4 4 4 4 4
deler for Kavex-kledning 

5509 Senter skjøtelist i to deler 4 4 4 4 4
for Kavex-kledning

5510 Startlist vegg for 4 4 4 4 4
Kavex-kledning

5512 150 mm dekklist for 4 4 4 4 4
Kavex-kledning

DCE/JNT DCE/JNT 300mm  4 4 4 4 4
skjøtestykke for Kavex-kledning

TEXTRIM/100 100 x 9mm Rektangulær 4 _ _ _ _
Kledning 
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Lokal Forhandler :
Real Terrasse & Fasade AS 

Røedåsen 6 
1591 Sperrebotn 

Norway 

t. +47 97 70 14 58 
post@realfasade.no   |   www.realfasade.no
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