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“Een gevel in aluminium
past perfect in de
hedendaagse architectuur
met het veranderlijke reliëf
en moderne uitstraling.”
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Geef je gebouw een moderne toets.
Mato staat voor een aluminium gevelbekleding,
opgebouwd uit een eenvoudig kliksysteem met
verticale of horizontale latten. Het oogt robuust,
kwalitatief en geeft uw woning, bedrijfsgebouw of
winkel net dat ietsje extra. Want aluminium is al
lang niet meer iets dat je alleen kan gebruiken voor
industriële gebouwen. Het systeem wordt onzichtbaar
bevestigd en is volledig aanpasbaar aan alle soorten
gevels.
Waarom kiezen voor gevelbekleding?
Naast esthetische redenen kan een gevelbekleding ook een
traditionele stenen (spouw)muur vervangen. Tegen de massieve
binnenmuren wordt een raster uit hout of metaal bevestigd.
Hiertegen monteert u dan de gevelbekleding. De holle ruimte
of spouw tussen deze gevelbekleding en de binnenmuur wordt
gedeeltelijk opgevuld met isolatie. Zo ontstaat een spouwmuur
met natuurlijke ventilatie. De ventilatie zorgt ervoor dat
condensatievocht en insijpelend regenwater op een natuurlijke
manier afgevoerd kan worden. Gevelbekleding heeft dus niet
enkel een esthetisch aspect.
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Waarom kiezen voor mato?
De profielen zijn zowel
horizontaal als verticaal
te gebruiken.
De onzichtbare
bevestiging zorgt voor
een strak lijnenspel.

De profielen zijn voorzien van poedercoating
in RAL-kleur naar keuze. Hierdoor wordt een
onderhoudsvriendelijke en duurzame coating
verkregen. De achterkant en profielvorm kunnen in
verschillende kleuren gelakt worden.

1. basisprofiel
2. overgangsprofiel
Flexibel systeem toepasbaar op alle
denkbare gevels. Drie specifieke profielen
aangevuld met plooiwerk op maat
zijn voldoende om alle combinaties te
realiseren.
Ook geïntegreerde
ramen, deuren en
garagepoorten zijn
mogelijk met mato!
Beschadigde latten
kunnen snel en
eenvoudig vervangen
worden zonder heel de
gevel te verwijderen.

3. afwerkprofiel
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“Een strak
horizontaal
lijnenspel geeft
diepte aan je
woning.”

6

Wat technische achtergrond...
Mato is opgebouwd uit een basisprofiel (maximum
6,6m) dat in combinatie met plooistukken geplaatst
wordt tegen de gevel. De plooistukken worden in
een basisprofiel geschoven of met behulp van een
overgangsprofiel geplaatst. Hierdoor kan mato op alle
denkbare gevels geplaatst worden en perfect worden
afgewerkt rond kozijnen en in de hoeken. Nadat de
gevel bekleed is met dit basisprofiel worden de gekozen
afwerkprofielen geklikt op de basisprofielen waardoor
alle bevestigingen volledig onzichtbaar worden.
Omdat deze afwerkprofielen na de plaatsing bevestigd
worden zijn er verschillende variaties mogelijk. De
verschillende afwerkprofielen kunnen gecombineerd
worden en ook met de kleur kan gespeeld worden. De
afwerkprofielen geven een grote vrijheid aan architecten
zodat elke gevel tot zijn recht komt!

afwerkprofiel

overgangsprofiel
basisprofiel

plaatmateriaal
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Verschillende afwerkprofielen
Momenteel bieden we drie verschillende
afwerkprofielen aan. Maar dankzij het doordachte
ontwerp van de basislatten, kunnen hier heel
uiteenlopende ontwerpen opgeklikt worden. Wanneer
u op zoek bent naar een specifieke vorm, textuur of
toepassing, helpen wij u graag meedenken om dit
ontwerp te realiseren.

Verticale profielen

mato 1
Mato 1 is een blokvormig
profiel van 20x30. Hierdoor
verkrijg je een strak en
minimalistisch verticaal
lijnenspel.
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mato 2
Mato 2 valt op door zijn sterk
uitgesproken verticale belijning en
een veranderlijk schaduweffect.
Het is een blokvormig profiel van
40x30.
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De verticale gevelbekleding wordt op een dubbel
raster bevestigd. Hierdoor is er voldoende ventilatie
aanwezig zodat condensatievocht en insijpelend
regenwater op natuurlijke wijze kan afgevoerd
worden tussen de isolatie en de gevelbekleding. Het
houten raster in combinatie met het regelwerk zorgt
voor een uitgelijnde en stabiele draagconstructie
zodat mato snel en eenvoudig geplaatst kan
worden.
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Gevel

2

Isolatie
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Regelwerk
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Basisprofiel
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Opzetprofiel
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Horizontale profielen
mato 3
Mato 3 is een trapeziumvormig profiel. Hierdoor krijg je
een strak horizontaal lijnenspel met weinig reliëf. Dankzij
de schuine bovenzijde blijft er geen water of vuil op de
bovenkant liggen.
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De horizontale gevelbekleding wordt op een houten
raster bevestigd. Omdat de gevelbekleding horizontaal
staat, zorgen de latten voor voldoende ventilatie.
1

Gevel

2

Isolatie

3

Regelwerk

4

Basisprofiel

5

Opzetprofiel
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“Dankzij het eenvoudig
kliksysteem zijn
er ontzettend veel
mogelijkheden.”
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Waarom kiezen voor aluminium gevelbekleding?
Gevelbekleding uit aluminium heeft verschillende voordelen.
Het is een licht maar toch zeer sterk materiaal waardoor het
bescherming biedt tegen alle weersomstandigheden. Het
minimale gewicht zorgt er dan weer voor dat het makkelijk te
plaatsen is en de belasting op de gevel klein is.
Onderhoudsvriendelijk

Gewicht en sterkte

Het is een onderhoudsvriendelijk
materiaal waardoor u lang van uw
gevel kan genieten zonder al te
veel onderhoud. In tegenstelling
tot hout moet dit nooit vernist
of geschilderd worden want
aluminium roest niet! Wanneer
aluminium in contact komt met
zuurstof vormt dit onmiddellijk een
zeer dunne oxidelaag (1 micron).
Deze laag is ondoordringbaar
waardoor het meer dan voldoende
bescherming biedt en het materiaal
dus niet verder kan corroderen.

De dichtheid van aluminium
bedraagt 2,7kg/cm³, ongeveer een
derde van staal. Aluminium is
minder sterk dan staal, maar door
het lage gewicht kan de helft lichter
worden geconstrueerd. Bij lage
temperaturen wordt aluminium
niet broos zoals staal. De vastheid
neemt daartegen juist toe.

Gemakkelijk te bewerken
Aluminium laat zich gemakkelijk
bewerken omdat het een
relatief zacht materiaal is. Het
energieverbruik bij de bewerkingen
is ook relatief laag.

Recycleerbaar
Tot slot is aluminium 100% en
oneindig recycleerbaar en dit
zonder kwaliteitsverlies. Het
omsmelten vereist slechts 5% van
het oorspronkelijke energieverbruik
voor de productie van nieuw
aluminium.
Dat maakt het dus niet enkel
goedkoper, maar ook beter voor
het milieu!
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Beschikbaar in
alle kleuren
Aluminium kan gepoedercoat
worden in alle RAL-kleuren.
De duurzame poederlak heeft
niet enkel een decoratief aspect
maar het beschermt de profielen
ook tegen corrosie en alle
weerstomstandigheden. Onze
poederlak heeft bovendien een
hoge UV-weerstand met een
uitstekend kleurbehoud.

Poederlak in alle kleuren
Ook de evolutie van de kleuren
staat niet stil! In de loop der
jaren zijn RAL kleuren de
norm geworden. Het is een
coderingssysteem om kleuren te
definiëren. Op basis hiervan is onze
poedervoorraad enorm uitgebreid.

Samenstelling van poederlak
(3 componenten)
»» Bindmiddel (harsen en
verharders)
»» Pigmenten en vulmiddel
»» Additieven

Verkrijgbaar in
verschillende versies
»» Satijn (blinkend) 70% glansgraad
»» Mat 30% glansgraad
»» Structuur/textuur 0-5%
glansgraad
»» Metallics
»» Speciale versies (op aanvraag)
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