
Cradle to Cradle Bronze gecertificeerd totaalconcept 

inclusief verfsysteem

18 houtsoorten en 4 plaatmaterialen

Brandvertragend: EN 13501-1 / Euroklasse B / S1 – S2 

VOS-getest / Nature Plus-gecertificeerd

Afwerking in transparant, semitransparant en dekkend

TM

NON IGNIS en WIJZONOL

CO2 neutraal bouwen met de optimale
ontwerpvrijheid in houten gevel-, wand- 
en plafondbekleding



Een grote keuze in gecertificeerde houtsoorten met of zonder 
brandvertragende eigenschappen en een semitransparante 
of dekkende afwerking in alle mogelijke tinten en kleuren: de 
Non Ignis houten gevel-, wand- en plafondbekleding biedt 
optimale ontwerpvrijheid in duurzaam en CO2 neutraal 
bouwen.

Het Non Ignis gevelconcept voor binnentoepassing is 
als enige in zijn soort compleet met het verfsysteem van 
Wijzonol Cradle to Cradle Bronze gecertificeerd, VOS-
getest en Nature Plus-gecertificeerd. Deze gecombineerde 
certificering maakt het mogelijk om extra grote stappen te 
zetten in projecten die CO2 neutraal worden ontworpen en 
gebouwd: valt de keuze eenmaal op Non Ignis, dan weten 
de ontwerper en opdrachtgever zich direct ook verzekerd 
van een verfsysteem dat voldoet aan de strenge Cradle to 
Cradle materiaal- en procesonderzoeken.

Er is een grote keuze in typen en uitvoeringen, zowel 
horizontaal als verticaal. Ook variaties als lineaire/grill 
lamellen zijn mogelijk.  

Vrijwel elk model is te produceren, indien gewenst 
op maat gekort met afgewerkte kopse kanten en op 
specificatie verpakt. Voor houten delen waar geen 
specifieke brandvertragende eisen gelden is er de 
zogeheten Ignis variant in exact dezelfde houtsoorten 
en afwerkingmogelijkheden. Hierdoor is een eenduidige 
uitstraling binnen een project gegarandeerd zonder onnodig 
hoge kosten.

De houten gevel-, wand- en plafondbekleding wordt 
afgeleverd met een verfsysteem van Wijzonol Eco Stain; een 
semimatte afwerking die leverbaar is in een transparante, 
semitransparante en dekkende uitvoering en in iedere 
gewenste tint of kleur. Non Ignis is verkrijgbaar in maar liefst 
18 verschillende houtsoorten en vier plaatmaterialen.

Meer weten over dit unieke Cradle to Cradle Bronze 

concept voor  gevel-, wand- en plafondbekleding? 

Kijk dan op www.nonignis.com 

of bel +31 (0) 653 153 875
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Houten gevel-, wand- en plafondbekleding is een uitgesproken sfeer- en 
beeldbepalende factor in een ruimte. Het verbindt, verzacht of versterkt 

een interieur en dat maakt het tot een tijdloos en tegelijkertijd eigentijds 
materiaal in de architectuur. Daarbij voelt puur hout in huis extra goed in de 
wetenschap dat het elders weer gestaag groeit en het gebruik perfect past in 
het streven naar duurzaam bouwen.

NON IGNIS en WIJZONOL
Optimale ontwerpvrijheid in CO2 neutraal bouwen


