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Robuust, modern, warm en stijlvol. Hout geeft karakter aan gevels. 
Die natuurlijke uitstraling blijft het langst mooi met inspiratie en 
advies van InterFaca.

Met oersterke producten en een scherp oog voor details, brengen 
we jouw project naar het middelpunt van de omgeving. 
Wij onderscheiden ons met speciale ontwerpmogelijkheden, 
oneindige kleurbewerkingen en unieke profielen. 

Innovatie en duurzaamheid zit in onze vezels. Daarmee brengen 
we mens, natuur en product samen. InterFaca laat hout leven.

Wij brengen 
mens, natuur en product 
samen



Voorkomen en genezen

Wees lief voor je gevel 

Is het hout helemaal gemonteerd?  

Doe dan een zorgvuldige check! 

Met onze milieuvriendelijke 

retoucheerverf sla je twee vliegen 

in één klap. Je beschermt het hout 

tegen verschillende weersinvloeden 

én bedekt kleine beschadigingen. 

Wees lief voor je gevel en maak 

het hout geregeld schoon voor een 

natuurlijke en spetterende uitstraling!

Ons hout maakt 
een duurzame reis 

VÄRIWOOD
- 15 jaar garantie op dekkende kleuren

- Duurzame topkwaliteit uit Finland 

- PEFC gecertificeerd en CE-markering

Raak geïnspireerd door VäriWood

Noord-Europees naaldhout vormt de basis van VäriWood. Het maakt 

een reis van PEFC gecertificeerde bossen naar de fabriek in Vajaaskoski, 

Finland. Met de speciale primer en een Scandinavisch 15-jarig verf systeem, 

krijgt het hout een kwalitatief hoogwaardige behandeling. 

Kleur of natuurlijke uitstraling? Het kan allebei! VäriWood is zowel in 

semi-transparant als in een dekkende kleur te verkrijgen.
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DUMOWOOD
- 15 jaar garantie op dekkende kleuren

- Zeer duurzaam productieproces

- PEFC gecertificeerd en CE-markering

Bruintinten om in te verdrinken

De kracht van thermische modificatie 

Ruw en onbehandeld hout wordt solide 

gevelbekleding na een milieuvriendelijk 

proces: dit heet thermische modificatie. 

Deze duurzame behandeling met stoom 

verhit de planken dusdanig, dat de cel-

structuur in het hout verandert. Hierdoor 

verbeteren de isolatie-eigenschappen 

en zijn de planken beter bestand tegen 

houtrot en schimmels. Het resultaat is 

hout met een langere levensduur en 

diepbruine kleur om in te verdrinken… 

Planken die naadloos 
aansluiten op het klimaat 
in Nederland

De intens diepbruine kleur van DumoWood ontstaat tijdens een zeer 

milieuvriendelijk bewerkingsproces. Deze warme look zo lang mogelijk 

vasthouden? Kies dan voor de unieke semi-transparante of dekkende 

kleurbehandeling waardoor het eindresultaat ijzersterk blijft. 

Bovendien krijgt het geheel een nóg krachtiger uitstraling. DumoWood is 

duurzaam, betaalbaar en sluit naadloos aan op het klimaat in Nederland. 

Het staat als een huis.

Raak geïnspireerd door DumoWood6 7



Atze Atsma  Commercieel directeur

De gevel is het eerste waar je naar kijkt als je voor een woning, gebouw of 

project staat. Door je woon- of werkplek te bekleden met hout, laat je letterlijk 

een natuurlijk visitekaartje zien. De duurzame uitstraling van het materiaal blijft 

voor veel mensen een reden om hout op de gevel te laten monteren. 

Met onze producten kun je het zo strak of spannend maken als je zelf wilt.

Ons ervaren en bevlogen expertiseteam kent de uiteenlopende eigenschappen 

van hout en geeft je graag deskundig advies. We werken al jarenlang samen 

met bouwmateriaalbedrijven, houthandelaren, aannemers en architecten. 

Ik ben er trots op dat we iedere keer weer waarde mogen toevoegen aan een 

woning of project. Daarmee laten we hout leven!

Laat een natuurlijk 
visitekaartje zien! 
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NATURAL
CLADDING
- Nagenoeg geen noesten of gebreken

- Oneindige ontwerpmogelijkheden 

- FSC gecertificeerd en CE-markering

Get the picture! 

Projecten in de spotlights

Hightech appartementen, sfeervolle 

schuurwoningen, drijvende hotelkamers, 

mooie maneges, statige villa’s, hippe 

vakantieparken, moderne nieuwbouw-

woningen, waanzinnige zorgboerderijen 

en strakke kantoorpanden. 

Deze opsomming is slechts een greep 

uit onze projecten. We zijn trots op de 

waarde die we mogen toevoegen aan 

een werk-, woon- of leefomgeving. 

Plaatje erbij? Get the picture en scan 

de QR-codes! 

Eén met de natuur. Waarbij ‘the sky the limit’ is. Laat je meevoeren met de 

oneindige ontwerpmogelijkheden, verschillende modellen en opvallende 

profielen. NaturalCladding is in alle vormen elegant en smelt samen met 

de omgeving. De oorsprong is Afrikaans loofhout en het heeft een warme, 

moderne en luxe uitstraling. Het oog geniet van een strak en stijlvol geheel 

met nagenoeg geen kwasten, noesten of andere gebreken.

Raak geïnspireerd door NaturalCladding

In alle vormen elegant 
en smelt samen 
met de omgeving
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InterFaca werkt met de meest duurzame verfsystemen, biedt oneindige 

ontwerpmogelijkheden en heeft alle kleuren in huis. Semi-transparant of 

dekkend in RAL, NCS of Sikkens: we kunnen het allemaal leveren. Oók in 

kleine volumes. Impregneren met Fix Brown creëert een diepe, donker-

bruine tint. De speciale biobased coating laat het kleuren van hout op z’n 

puurst zien. Nieuwsgierig naar een bewerking, profiel of maatvoering? 

Ons Woodlab maakt graag een sample klaar!

Oneindige
ontwerpmogelijkheden

15 jaar garantie 

Montage: wanneer doe je het goed?

Op het grootste deel van onze producten 

zit 15 jaar garantie. Die geldt alleen als het 

werk op de juiste manier is gemonteerd. 

Alles valt of staat met de voorbereiding, 

bevestiging en nazorg van het hout. Wil 

je niet voor verrassingen komen te staan? 

Check onze verwerkingsvoorschriften en 

garantievoorwaarden op de website.

Liever geen woorden, maar daden?

Schrijf je in voor onze interactieve 

trainingen op interfaca.nl/training.

In het echt zien en voelen? Vraag een sample aan 1312



Een echte 
‘natural beauty’!

LARXWOOD
- Oersterk

- Sprekende vlammen en nerven 

- FSC gecertificeerd

LarxWood is Siberisch Lariks, een naaldhout dat in het ijskoude Siberië leeft. 

Door de extreme weersomstandigheden groeien de naaldbomen relatief 

langzaam. Dat is de reden waarom het hout aanzienlijk harder, compacter 

en zwaarder is dan bijvoorbeeld lariks-, vuren- of grenenhout dat uit Midden- 

Europa komt. Met de juiste kleurbehandeling, afwerking en maatvoering, 

spatten de vlammen en nerven ervan af. LarxWood is een echte ‘natural beauty’!

Raak geïnspireerd door LarxWood

Ik zie ik zie, wat jij niet ziet

Blinde vernageling 

InterFaca ontwikkelt, verbetert en 

innoveert. Zo hebben we samen met 

onze fabrikant profielen ontworpen 

waarbij blinde vernageling mogelijk is. 

We noemen het ‘secret nailing’ 

waardoor je geen nagels in het zicht 

hebt en het geheel er nóg strakker 

uitziet. Nieuwsgierig naar waar je de 

nagel dan wél in schiet? 

Lees hoe het moet in ons E-mag ‘Hoe 

monteer ik mijn houten gevelbekleding’ 

op interfaca.nl/woodlab.
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InterFaca Woodlab
In het InterFaca Woodlab bereiden we ons voor op de toekomst. We testen 

nieuwe technologieën, ontwikkelen duurzame behandel methodes en 

creëren innovatieve ontwerpen. 

Door ons proces constant onder de loep te nemen en te verbeteren, 

blijven mensen zo lang mogelijk van hout genieten. Wat kan er nóg 

slimmer, hoe blijven we up-to-date en welke behoeften zijn er vanuit 

de markt? Die vragen beantwoorden we niet alleen. Samen met 

vooruitstrevende architecten, enthousiaste klanten en andere creatieve 

professionals, tillen we hout naar een hoger level. Wij laten hout leven.

In het echt zien en voelen? Vraag een sample aan 1716



Jack Oomens
Sales- en projectmanager

Zuid

Team
InterFaca
Wij geven een gezicht aan onze 

merken door ons te focussen op 

de ontwikkeling, productie en levering 

van duurzame houten gevelbekleding. 

Ons team is ervaren, bevlogen en 

creatief. We adviseren altijd met 

gevoel voor mens, natuur en product. 

Samen laten wij hout leven!

Johannes Atsma
Verkoopadviseur

industrie en houtbouw

Hoeke Hiemstra
Samplemaker

Atze Atsma
Commercieel directeur

Ilse Beenen
Administratie en logistiek

Ralph Boonstoppel
Sales- en officemanager

Zuid - West

Anton Reitsma
Grafisch ontwerper

Erwin Bakker
Operationeel directeur

Monique Zijlstra
Administratie en logistiek

Rudolf Wijnans
Directeur inkoop 

en innovatie

Cynthia de Vries
Woodlabexpert

Paul Schenk
Sales- en projectmanager

Midden - West

Bitoen Tran
Communicatie

Christiaan de Jong
Sales- en projectmanager

Noord - Oost

Leonie de Haan
Online specialist

Kennismaken? Neem contact met ons op

Bert Huijsman
Purchase manager

Roy Meier
Werkvoorbereider  

en kwaliteitscontrole
1918



INTERFACA

Van Reeuwijkstraat 48
7731 EH Ommen

T +31 85 023 95 44
info@interfaca.nl

INTERFACA.NL


