
Nestkasten

- Gierzwaluwnestkast
- Vleermuisnestkast



Holonite nestkasten van composietsteen zijn 
Cradle to Cradle gecertificeerd. Standaard 
worden Holonite producten vervaardigd in de 
Bronze gecertificeerde* uitvoering. Overigens is het 
mogelijk om op aanvraag uw Holonite producten 
Silver gecertificeerd* te leveren. 
*: Dit  m.u.v. van de basiskleuren Granbianco (2) en Grannero (4).

Algemene informatie
Holonite

Holonite producten bestaan uit een hoogwaardig composiet-
mengsel, waarin verschillende vulstoffen vermengd zijn met 
een bindmiddel. De compactheid en structuur bieden geen 
voedingsbodem voor vuil en groene aanslag. Koudebruggen 
worden dankzij het karakter van het bindmiddel vermeden, 
terwijl bepaalde grondstoffen tegelijkertijd garant staan voor 
een natuurlijke uitstraling van het product.

Onze nestkasten zijn onder meer waterdicht, onderhoudsarm 
en vorst- en alkalibestendig. Met deze unieke eigenschappen 
zijn ze zowel geschikt voor binnen- als buitentoepassingen. 
Daarnaast zijn de nestkasten leverbaar in diverse kleur- en 
textuurvariaties. 

 

Cradle to Cradle

Glad, strak of textuur Druksterkte 114,5 MPa

Niet breukgevoelig Buigtreksterkte 30,2 MPa

Vorstbestendig Uitzettingscoëfficiënt 35 x 10-6

Onderhoudsarm Soortelijk gewicht 1870 kg/m3

Lange levensduur Goede slijtvastheid

Alkalibestendig Klein in volume (en gewicht)

Chemicaliën resistent Snelle verwerking

Milieuvriendelijk Eenvoudig te bewerken

 

Producteigenschappen

Optioneel: Biobased producten
Op aanvraag is het mogelijk om de nestkasten 
biobased te produceren.

Duurzaam ondernemen
Product

Als producent en distributeur van o.a. dorpels, vensterbanken, 
raamdorpels en muurafdekkers, vervaardigd uit composietsteen, 
heeft Holonite sinds 1969 binnen de bouw en de kozijnenindustrie 
een leidende positie verworven. Holonite bedient de Nederlandse, 
Belgische en Duitse nieuwbouw- en renovatiemarkt met standaard 
en op maat gemaakte gevel- en afbouwelementen, van architect tot 
aannemer en van woningbouwcoöperatie tot indirect de particulier. 
Met de productgroep laagreliëfdorpels richt Holonite zich op de 
kozijnenindustrie. - Gierzwaluwnestkast

- Vleermuisnestkast



“HOLONITE COMPOSIETSTENEN 
NESTKASTEN

VOOR IEDERE GEVEL EEN STIJLVOLLE 
ECOLOGISCHE OPLOSSING!”

Als toevoeging op ons assortiment gevel- en afbouwmaterialen introduceren wij onze Holonite 
gierzwaluw- & vleermuisnestkast. Als enige aanbieder van composietstenen gierzwaluwnestkast & 
vleermuisnestkast kunnen wij deze zeer fraai vormgegeven gevel toepassing in diverse kleuren en 
texturen vervaardigen, zodat dit perfect matched met uw overige gevel- en afbouwmaterialen De 
nestkasten zijn getoetst en akkoord bevonden door een gecertificeerd ecologisch adviesbureau.

Vleermuisnestkast & Gierzwaluwnestkast 

Wat maakt een Holonite nestkast nu zo uniek!
- Een kwalitatief goed product (lange levensduur) 
- Verkrijgbaar in meerdere kleuren en eventueel meerdere structuren
- Mooie vormgeving 
- Duurzaam materiaal & circulair (Cradle 2 Cradle Bronze)
- Nestkasten zijn schakelbaar (grote kraamkamer)
- Verkrijgbaar als op- of inbouwkast 
- Inzetbaar als zowel een tijdelijke als permanente voorziening

Onze gierzwaluw- & vleermuisnestkast zijn verkrijgbaar als op- of inbouwkast. 
De vleermuisnestkast is tevens ook schakelbaar zodat er een zogenoemde “grote 
kraamkamer” gerealiseerd kan worden. In overleg is het mogelijk om een nestkast op 
maat voor uw project te maken. 

Verkrijgbaar als op- en of inbouwkast

Overige nestkastvoorzieningen
Binnen Holonite is er een team continue bezig met het innoveren van (nieuwe) 
producten. Zo ook op het gebied van nestkastvoorzieningen. Op dit moment is 
ervoor gekozen om de vleermuisnestkast en de gierzwaluwnestkast op de markt te 
brengen. Mocht u geintresseerd zijn in nestkastvoorzieningen voor overige fauna dan 
kunt u dit uiteraard bij ons navragen. 

Natuurcompensatie noodzakelijk?
Op grond van de Wet Natuurbescherming kan er een tijdelijke of vaste 
natuurcompensatie in de vorm van nestkasten geëist worden voor uw 
(ver)bouwproject. De desbetreffende gemeente of omgevingsdienst 
(provincie) vertellen u graag meer hierover. Zij gaan dan voor u na of een 
natuurcompensatie noodzakelijk is voor uw project.



Vleermuisnestkast & gierzwaluwnestkast
Kleuren en texturen
De basiskleuren dienen als fundament voor de bewerkingen in Natura & Textuur. Natura ook wel het naturaliseren van Holonite, komt door middel 
van kunstmatige veroudering volledig tegemoet aan de trend waarin de natuur zich afspiegelt in kwalitatieve materialen. De bewerking textuur 
(gestraald) toont de essentie van Holonite waarbij de ruwe compacte structuur kenmerkend is. 

Kleurnummers

Nummer Kleurnaam Nummer Kleurnaam Nummer Kleurnaam Nummer Kleurnaam

1 Wit* 10 Terra* 15 Natura zwart* 22 Misto*

5 Aardebruin* 11 Zandgeel* 16 Natura zandgeel* 23 Bruingrijs*

6 Lichtgrijs 12 Sabbia* 20 Donkergrijs* 24 Marrone*

8 Tarente* 14 Natura roodbruin* 21 Natura donkergrijs* 25 Natura bruingrijs*

Basiskleuren

Wit (1) Aardebruin (5) Lichtgrijs (6)

Zandgeel (11) Donkergrijs (20) Bruingrijs (23)

Holonite vleermuis- en gierzwaluwnestkasten worden standaard uitgevoerd in de basiskleur lichtgrijs (6)
*: Optioneel is het echter mogelijk om de vleermuis- en/of gierzwaluwnestkast uit te voeren in één van onze overige kleuren of  
texturen. 

Natura

Natura roodbruin (14) Natura zandgeel (16) Natura donkergrijs (21) Natura bruingrijs (25)

Textuur

Tarente (8) Terra (10) Sabbia (12) Misto (22) Marrone (24)



Maatvoering nestkasten
Vleermuisnestkast,

Uitgevoerd in kleurnummer: 21 | Natura Donkergrijs Uitgevoerd in kleurnummer: 6 | Lichtgrijs
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Gierzwaluwnestkast,

Uitgevoerd in kleurnummer: 6 | Lichtgrijs

Uitgevoerd in kleurnummer: 20 | Donkergrijs

Maatvoering nestkasten


