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GEVELBEKLEDING EN DAKRANDEN

Onderhoudsarme en 
duurzame gevelbekleding 

en dakranden

nieuw en exClusiefals eerste in nederland uni kleurnerfstructuur



Zo wordt wonen 
echt genieten
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Een stijlvolle en aantrekkelijke uitstraling dragen bij aan 

het leefplezier. VinyPlus® geeft woningen en gebouwen 

een eigentijds karakter. De gevelbekleding en dakranden, 

gemaakt uit hoogwaardig gerecyclede kunststoffen, zijn 

onderhoudsarm en duurzaam. De gevelbekleding is 

vormvast, het trekt niet krom onder invloed van vocht 

of warmte. En wordt ook niet aangetast door schimmels 

en bacteriën. De duurzame gevelpanelen en dakranden 

vergen weinig onderhoud. Schrobben, schuren, schilderen 

en beitsen behoren tot het verleden. VinyPlus® hecht 

veel waarde aan het milieu en de focus ligt op bewust en 

duurzaam bouwen. Daarom zijn de gevelbekleding en 

dakranden milieuvriendelijk en 100% recyclebaar. VinyPlus® 

gevelbekleding en dakranden worden geleverd met een CE 

certificaat. VinyPlus® voldoet aan de essentiële vereisten voor 

bouwproducten op het gebied van veiligheid, gezondheid 

en milieu. Tevens voldoet vinyPlus® aan de richtlijnen van 

Duurzaam Bouwen (DuBo). Een verantwoorde en duurzame 

keuze dus. Zo wordt wonen écht genieten! 

VinyPlus gevelbekleding bestaat uit drie verschillende 

uitvoeringen. Voor een klassieke uitstraling zijn rabatdelen 

ideaal. Rondkant modellen geven woningen een eigentijdse 

en moderne look. VinyPlus® rondkant is zowel horizontaal, 

verticaal als diagonaal toe te passen. Door de speciale 

structuurfolie die op de panelen worden aangebracht, krijgt 

de gevelbekleding de authentieke, warme en natuurlijke 

uitstraling van echt hout. Het karaktervolle van hout, 

gecombineerd met het gemak van weinig onderhoud. De 

vinyPlus® panelen zijn verkrijgbaar in diverse uni kleuren, 

hout- en nerfstructuren. Tot slot heeft vinyPlus® boeidelen 

voor het bekleden én beschermen van dakranden.

vinyPlus® worden al jarenlang succesvol in de bouw 

toegepast. Bijvoorbeeld voor topgevels, zijkanten van 

dakkapellen en dakranden voor dakkapellen. Dankzij de 

unieke standaard lengte van 6 meter, kunnen de panelen snel 

en makkelijk verwerkt worden. De panelen kunnen met een 

onzichtbare bevestiging gemonteerd worden. Dit levert een 

strak en afgewerkt resultaat op en voorkomt naden. Het is 

raadzaam om een professioneel bouwbedrijf in te schakelen 

voor het beste resultaat. Op de website van vinyPlus® kunnen 

particulieren aanvragen indienen voor bouwbedrijf uit 

diverse regio’s. 

GEVELBEKLEDING EN DAKRANDEN
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Kies voor duurzaamheid en gemak, 
kies voor vinyPlus®. Duurzaam en 
bewust bouwen.
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Rondkant is een sponningdeel dat met messing en groef verbonden is en waarbij aan de voorkant de delen 

symmetrisch zijn. Zowel voor horizontaal als verticaal en diagonaal gebruik. Rondkant panelen worden 

vervaardigd uit hoogwaardige kunststoffen en zijn ommanteld met structuurfolie. Het kleurenpallet bestaat 

uit verschillende uni kleuren en houtstructuren. Rondkant wordt veel gebruikt in de nieuwbouw en 

recreatiesector en voor dakkapellen, borstwering, tuinhuisjes, woonarken, houtskelet-, recreatie-, 

woning- en unitbouw.

Rondkant 
gevelbekleding
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De duurzame rabat panelen worden vervaardigd uit hoogwaardige kunststoffen en zijn met structuurfolie 

ommanteld. Bij rabatdelen loopt de bovenkant sierlijk weg en gaat direct over in de veer. Rabatdelen zijn 

geschikt om wanden af te dichten en geven woningen en gebouwen een authentieke uitstraling. Het 

kleurenpallet bestaat uit verschillende uni kleuren en houtstructuren en is nu uitgebreid met de unieke 

nerfstructuren. Gevelpanelen krijgen hiermee een realistische natuurlijke uitstraling. VinyPlus® rabat wordt 

vaak gebruik voor nieuwbouw en renovatie, dakkapellen, borstwering, tuinhuisjes, woonarken, houtskelet-, 

recreatie-, woning- en unitbouw. 

Rabat 
gevelbekleding
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nieuw en exClusiefals eerste in nederland uni kleurnerfstructuur



VinyPlus® dakrandpanelen zijn ommanteld met een buitenkwaliteit structuurfolie  en gemaakt van gerecycled 

hoogwaardige kunststoffen. Dit eenvoudige boeideelsysteem met blinde bevestiging sluit perfect aan bij het 

vinyPlus® programma en biedt uitstekende bescherming tegen weer en wind. Dakrandpanelen worden 

gebruikt in de nieuwbouw- en renovatiesector en voor dakkapellen, gevels, woonarken, woning-, recreatie- 

en unitbouw. 

Dakranden
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GEVELBEKLEDING EN DAKRANDEN

Kleurenoverzicht
Uni kleuren Ral kleur Rondkant Rabatdeel Dakrand

Wit (Ral 9016) ✓ ✓ ✓

Crème (Ral 9001) ✓ ✓ ✓

Ivoorwit (Ral 1015) ✓ ✓ ✓

Lichtgrijs (Ral 7035) ✓

Grijs (Ral 7001) ✓ ✓ ✓

Antraciet (Ral 7016) ✓ ✓ ✓

Zwart (Ral 9017) ✓ ✓

Donkerbruin ✓ ✓ ✓

Mosgroen (Ral 6005) ✓

Groen (Ral 6009) ✓ ✓ ✓

Monumentengroen ✓ ✓ ✓

Rood (Ral 3011) ✓

Wijnrood (Ral 3005) ✓ ✓ ✓

Staalblauw (Ral 5011) ✓ ✓ ✓

Monumentenblauw (Ral 5004) ✓ ✓

Houtstructuren Rondkant Rabatdeel Dakrand

Sierra ✓

California Redwood ✓

Goud eiken ✓ ✓ ✓

Mahonie ✓ ✓ ✓

Vergrijsd redcedar ✓

Uni kleuren 
nerfstructuren

Ral kleur Rondkant Rabatdeel Dakrand

Crème (Ral 9001) ✓ ✗

Antraciet (Ral 7016) ✓ ✗

Groen (Ral 6009) ✓ ✗

Wit (Ral 9016) * ✗

Licht grijs (Ral 7035) * ✗

Blauw (Ral 5011) * ✗

Rondkantpaneel

Rabatdeel ✓ voorraad

✗ niet leverbaar

  Rabat/rondkant per 60 m2 + levertijd 

 Dakrand per 4 stuks + levertijd

 

* Per pak + levertijd  
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Uni kleuren Nerfstructuur Houtnerfstructuur
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Wit

Wijnrood

Crème

Donkerbruin

Ivoor wit

GroenRood

Mosgroen Monumentengroen

Licht grijs

Staalblauw

Grijs

Monumentenblauw

AntracietZwart

Uni kleuren

Kleuren zijn ter benadering.

7 jaar garantie
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California redwood

Crème

Licht grijs

Vergrijsd redcedar

Sierra

Antraciet

Blauw

Mahonie

Groen

Goud eiken

Wit

Houtstructuur
kleuren

Uni kleur
nerfstructuur

Kleuren zijn ter benadering.
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Opslag
De vinyPlus® panelen moet binnen, horizontaal op een vlakke ondergrond opgeslagen 
worden en voldoende ondersteuning hebben. Buiten opslag in de zon en regen moet 
worden vermeden.

Bewerken en zagen
Bewerken en zagen van de vinyPlus® panelen wordt gedaan met normale 
houtbewerkingsgereedschappen. Gebruik een rubber hamer voor het kloppen van 
de afwerkprofielen in het alu montageprofiel. Plaats geen ladders, trappen en steigers 
tegen de vinyPlus® gevelpanelen.

Bevestiging
Gebruik voor de bevestiging van de vinyPlus® gevelpanelen bij voorkeur roestvrijstalen 
bolkopschroeven van minimaal 30mm lang, los-vast aangedraaid.

Ventilatie
Bij montage van vinyPlus® gevelpanelen is het noodzakelijk beluchting en ontluchting 
te creëren. Voor horizontale montage van de panelen moet er een minimale 
doorlopende ventilatieruimte tussen de achterzijde van de gevelbekleding en de 
bestaande constructie van 20mm worden aangehouden. Maak gebruik van een dubbel 
regelwerk wanneer de panelen verticaal worden gemonteerd. Hierdoor ontstaat er 
achter de constructie een luchtspouw die de luchtstroom aan de boven- en onderkant 
of aan de zijkanten aan de gang houdt. Ventilatieopeningen kunnen afgesloten worden 
met het ventilatieprofiel.

Vorm
De panelen zijn verkrijgbaar in een rabatdeel en rondkantdeel. Tevens zijn er 
dakranddelen verkrijgbaar voor o.a. dakgootbekleding. 
  
vinyPlus® Werkende breedte Breedte Lengte Dikte
Rabatdeel 150 mm 180 mm 6 m 18 mm
Rondkantpaneel 150 mm 180 mm 6 m 18 mm
Dakrandpaneel 200 mm   200 mm 6 m 16 mm
Dakrandpaneel 295 mm   295 mm 6 m 16 mm
 
Belangrijk
Bij een temperatuurverschil van 10°C ondergaan de vinyPlus® gevelpanelen een werking 
van 0,060 mm per meter. Houdt hiermee rekening in afwerkprofielen.

Montagevoorschriften
De uitgebreide montagevoorschriften kunt u downloaden op de website www.milin.nl 
en www.vinyplus.nl. Deze instructiefolder wordt ook meegezonden met uw bestelling. 

Duurzaamheid
Verwachte levensduur van het product is 30 jaar.
10 jaar garantie op kleurechtheid.

Technische data
Gewicht 7,9 kg/m²
Dichtheid  1,4 g/cm³ DIN 53479
Treksterkte  ≥ 35 N/mm²  DIN 53455
Buigsterkte  75 N/mm² DIN 53452
Elasticiteitsmodulus  ≥ 2000 N/mm² DIN 53457
Uitzettingscoëfficiënt  0,060 mm/m.K  DIN 53752
Vochtopname 1,6 %  DIN 53495
Warmtegeleidingscoëfficiënt   0,15 W/m.K  DIN 52612
Krasvastheid  ≥ 20 cN  Erichsen 435
Kleurechtheid  4 (licht contrast)  DIN 53387
Brandklasse Euroclass E EN 13501-1
Dikte folie  200 μm

Brandklasse
Standaard hebben de vinyPlus panelen een brandklasse van Euroclass E volgens 
EN13501-1. De vinyPlus kunnen bij een afname van 200 m2 een upgrade krijgen naar 
een brandklasse B1 volgens DIN 4102-4. Rapport is op aanvraag leverbaar.

Waterdichtheid
VinyPlus® gevelpanelen en bijbehorende profielen zijn 100% waterdicht. Eenmaal 
gemonteerd is de waterdichtheid optimaal mede door de waterkering die is 
aangebracht in de panelen.

Veranderingen
Het materiaal wordt niet ongunstig beïnvloed door atmosferische gassen en wordt 
niet beïnvloed door vloeistoffen in normaal gebruik. Kan zonder problemen worden 
behandeld met ammonia en niet schurende reinigingsmiddelen. Ondoordringbaar en 
waterbestendig. Daarnaast goed bestand tegen alkalische stoffen en zuren. Niet goed 
bestand tegen oplosmiddelen.

Milieu
• Samenstelling is niet gevaarlijk voor gezondheid en het milieu;
• Lood, barium, cadnium worden NIET gebruikt in de vervaardiging;
• Volledig recyclebaar;
• Voldoet aan de richtlijnen van Duurzaam Bouwen.

Algemeen 
Drukfouten en wijzigingen in kleuren, verpakkingen, afmetingen, uitvoeringen in 
deze brochure zijn onder voorbehoud.

Algemene informatie
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Verkrijgbaar in alle 
structuurfolie kleuren

vinyPlus® 
dakrandpaneel

2 stuks Art.nr.: 470

stoelprofiel
5x6m. Art.nr.: 347

50

20

16

Verbinding
10 stuks Art.nr.: 352

35

38

350

Buitenhoek
10 stuks Art.nr.: 351

38

350

35

Bevestigingsclip (haaks)
10 stuks Art.nr.: 368

52

32

295

16

35

200

16

35

Dakrandpanelen

vinyPlus® 
dakrandpaneel

2 stuks Art.nr.: 473

Klik bevestigingsclip 
10 stuks Art.nr.: 369

RVs bevestigingsschroeven
40x3mm

100 stuks Art.nr.: 367 
500 stuks Art.nr.: 366

Diversen

structuurfolie reparatiestift
per stuk Art.nr.: 489

Reiniger PVC en structuurfolie
per liter Art.nr.: 371

service schoonmaakset basic/premium
per set Art.nr.: 375/376

Rondkant stootvoegverbinding
10 stuks Art.nr.: 485

Rabat stootvoegverbinding
10 stuks Art.nr.: 409

Alu eindprofiel
10x3m. Art.nr.: 406

Alu startprofiel
10x3m. Art.nr.: 404

RVs bevestigingsschroeven
30x4mm 

250 stuks Art.nr.: 418.250.00

Rabatdeel
4x6m. Art.nr.: 400

180
18

Rondkantpaneel
4x6m. Art.nr.: 480

180
18

6,1

30

25

50

18

40

50

25

32

12

35

23

56
12

4
53

18
150

18
150

Gevelbekledingspanelen

Alu profiel buitenhoek
10x3m. Art.nr.: 402

Alu verbindingsprofiel
10x3m. Art.nr.: 408

startprofiel verticaal
5x6m. Art.nr.: 413

Ventilatieprofiel
20x5m. Art.nr.: 423

eindprofiel
5x6m. Art.nr.: 403

Buitenhoek
5x6m. Art.nr.: 401

Verbindingsprofiel
5x6m. Art.nr.: 407

Vraag naar onze vinyPlus monstermap

waterdichte damp-open folie
Lengte 50 meter

Breedte 150 cm  Art.nr.: 390.150.01
Breedte 260 cm  Art.nr.: 390.260.01

lamina 110

loodvervanger bitumen zwart
Lengte 5 meter

Breedte 150 mm  Art.nr.: 395.150.01
Breedte 200 mm  Art.nr.: 395.200.01
Breedte 250 mm  Art.nr.: 395.250.01
Breedte 300 mm  Art.nr.: 395.300.01

loodvervanger bitumen lijmkoker
inhoud 310ml Art.nr.: 396.310.01

loodvervanger schaar
Art.nr.: 397.01

loodvervanger



Een product van Milin B.V.

www.vinyplus.nl

 dealer:

Kenmerken
• 100% gerecycled kunststof

• Milieuvriendelijk

• Onderhoudsvriendelijk

• Hoogwaardig kwalitatief product

• Kleurbehoud

• UV-bestendig

• 10 jaar fabrieksgarantie

Bescherm en 
verfraai uw woning

GEVELBEKLEDING EN DAKRANDEN


