
 

 

Hout/Composiet terrasplanken met verborgen terrasclip 

 

Kleuren: Siena , Wenge , Tobacco , Ebony , Honey  en White  

Afmetingen zijn: 22mm x 160mm en lengte is 200mm 

 

GREENWOOD is de perfecte keuze in de milieubewuste wereld. Door verschillende eco-oplossingen 

in het productieproces van GREENWOOD, is GREENWOOD erg hoog aangeschreven als milieu 

vriendelijk product. 

  

• GREENWOOD wordt gemaakt van lokaal groeiend naaldhout. Dit naaldhout wordt gedroogd 

en heel fijn gemalen. De duurzaamheid wordt verkregen door de goede binding met de 

kunststof.  Samen met dit milieuvriendelijk kunststof is GREENWOOD geheel waterproof. 

• GREENWOOD laat geen schadelijke stoffen los in het milieu tijdens de montage of in een 

later stadium. Het is daarom vriendelijk voor de omgeving waarin het gelegd wordt. 

• Na demontage kan GREENWOOD goed gerecycled worden en voor veel andere doeleinden 

gebruikt worden. Ook als brandstof, door de hoge temperatuur die vrijkomt tijdens 

verbranding. 

 



 

 

GREENWOOD buitenparket is een samenstelling van hout en kunststof. Dit innovatieve product is 

ideaal voor vele toepassingen buiten. Het was een wetenschappelijk antwoord van de beste 

Venetiaanse ingenieurs om natuurlijk hout te combineren met kunststof en toch van beide het beste 

te behouden. 

Met GREENWOOD wordt de CO2 emissie met 55% teruggebracht, en is daarmee met recht groen. 

 

USP’s van Greenwood zijn: 

• Geen veroudering, de kleur blijft behouden. 

• Bescherming tegen schimmel, insecten en andere micro-organismen 

• Zeer stabiel. 

• Weinig onderhoud. 

• Lage water absorptie 

• Hoge veiligheid garantie. (Anti-slip, splinter vrij) 

 

Een hoog gehalte hout geeft GREENWOOD de zeer wenselijke natuurlijke uitstraling en stabiliteit, 

terwijl de hoge kwaliteit kunststof en de innovatieve technologie zorgen voor de ideale 

samenstelling. Met optimale weerstand tegen omgevingsinvloeden, geeft GREENWOOD de gewenste 

kwaliteit. 

GREENWOOD buitenparket is een compleet systeem. Eenvoudig te monteren met verborgen RVS 

clips. De massieve delen zijn prima op maat te zagen. Traditionele gereedschappen kunnen worden 

gebruikt bij de installatie van GREENWOOD. 


