Hout/Composiet terrasplanken
Algemeen:
Samenstelling
Houtvezels
Recyclebaar
Stroefheid

50% houtvezels, 50% Polyethyleen met Hoge Dichtheid
Uit gerecycled esdoorn, ingekapseld door PEHD. Deze houtsoort is bekend
om het lage looizuurgehalte, wat de kans op verkleuring verkleint.
100%, kan 3 tot 4 keer gerecycled worden zonder nieuwe grondstoffen toe
te voegen
Niet glad

Fiberon Traditional-terrasplanken geven het gevoel van natuurlijk hardhout met een splintervrije
plank van een alternatief voor hout. In tegenstelling tot hout, breekt, splitst of vergaat Traditional
nooit. Traditional is gemaakt van 50% houtvezels en 50% polyethyleen, is 100% recyclebaar, hoeft
nooit te worden geverfd of gebeitst en is uitstekend anti-slip, zelfs onder natte omstandigheden.

Datasheet Fiberon Traditional
Kleuren: Pewter
en Sable
Afmetingen plankprofiel: 20 mm x 127 mm
Lengtes: 3,66m en 4,88m
Overspanningsbeperkingen: Loodrecht op draagbalk: 30 cm HOH
Montage met verborgen terrasclips
Materiaal: composiet van hout en plastic

Fiberon Xtreme is aan drie kanten afgesloten met de innovatieve PermaTech-oppervlaktechnologie
en kan dagelijkse slijtage en UV-straling weerstaan waar andere terrasplanken gewoon niet tegen
kunnen. Deze veelzijdige, duurzame terrasplanken zijn in twee multichrome kleuren beschikbaar en
hebben prijzen voor bijna elk budget, en zijn goed afzonderlijk bruikbaar of in combinatie met
Xtreme Wide-terrasplanken, zodat u een echt unieke buitenruimte kunt creëren.

Datasheet Fiberon Xtreme
Kleuren: Acorn Brown

en Aspen Grey

Afmetingen: 20 mm x 127 mm bij 3,66m of 4,88m
Ruimte tussen draagbalken: 30 cm HOH
Montage met verborgen terras clips
Materiaal: Premium composietkern met PermaTech-laag aan drie kanten

Fiberon Xtreme Wide brengt de populaire trend van brede, hardhouten planken de tuin in. Met een
breedte van 185 mm biedt Xtreme Wide een eigentijds uiterlijk dat zeer duurzaam en echt
onderhoudsarm is. Xtreme Wide is verkrijgbaar in twee warme, multichrome houtkleuren die goed
bij de smallere Xtreme-terrasplanken (127 mm) passen, zodat u een ruimte kunt maken die bij uw
persoonlijke stijl past. Xtreme Wide is vlek- en UV-vervagingsbestendig en heeft een 10-jarige
commerciële garantie.

Datasheet Fiberon Xtreme Wide
Kleuren: Acorn Brown

en Aspen Grey

Afmetingen: 20 mm x 184 mm bij 3,66m en 4,88m
Ruimte tussen draagbalken: 30 cm HOH
Montage met verborgen terras clips
Materiaal: Premium composietkern met PermaTech-laag aan drie kanten

Fiberon Protect Plus: met diepe, rijke kleurtonen en realistische nerfstructuren voegt Fiberon
ProTect Advantage schoonheid en dimensie toe aan elke buitenruimte. De planken zijn verkrijgbaar
in drie multichrome kleuren, elk met subtiele kleurtinten om natuurlijk hardhout te simuleren.
Met een beschermende laag PermaTech aan drie zijden is ProTect Advantage heel duurzaam. Het
heeft een 25-jarige commerciële garantie tegen vlekken en vervagen.

Datasheet Fiberon Protect Plus
Kleuren: Earl Grey

, Espresso

en Latte

Afmetingen plank: 24 mm x 137 mm
Lengtes planken met gegroefde rand: 3,66 m; 4,88 m
Deze planken zijn aan twee kanten te gebruiken.
Ruimte tussen draagbalken: 40 cm HOH
Montage met verborgen terras clips
Materiaal: Premium composietkern met PermaTech-laag aan drie zijden

De Fiberon Symmetry-collectie terrasplanken biedt de meest natuurlijke look, feel en kleuren die
vandaag de dag verkrijgbaar zijn in luxueuze composiet terrasplanken, in combinatie met bewezen
duurzaamheid en prestaties.
De onopvallende glans en unieke microtextuur zorgen voor een mooie matte afwerking die je vaker
ziet bij exotisch hardhout. Gevarieerde nerfstructuren versterken de uitstraling en het gevoel. Deze
zijn aan beide zijden aangebracht, zodat zowel de boven- als de onderkant prachtig afgewerkt en
bruikbaar is. En de kleuren? Geïnspireerd door natuurlijke elementen en pigmenten is het palet aan
rijke aardetinten ingetogen en tegelijkertijd treffend.
De compromisloze prestaties en het makkelijke onderhoud zijn al even indrukwekkend. PermaTech,
onze verlijmde deklaag, biedt alle vier de zijden ijzersterke bescherming tegen vervaging,
vlekvorming en zo ongeveer al het andere dat Moeder Natuur voor je in petto heeft.

Datasheet Fiberon Symmetry
Kleuren: Burnt Umber

, Warm Sienna

, Cinnabar

en Graphite

Afmetingen: 24 mm hoog x 137 mm breed bij 3,66m en 4,88m
Deze planken zijn aan twee kanten te gebruiken.
Gewicht plank: 3,51 kg / strekkende meter
Materiaal: Vier zijden voorzien van verlijmde duurzame PermaTech-coating; premium HDPE en
houtcomposiet kern
Overspanningsbeperkingen: Rechthoekig 40cm HOH
Montage met verborgen terras clips

Fiberon Horizon: van de schoonheid van de spectaculaire kleurtonen en meerdere nerfstructuren tot
de afwerking en bescherming aan alle vier de kanten, Horizon is de terrasplank voor wie geen
compromis wil sluiten.
Horizon heeft een ander patroon op de bovenkant dan op de onderkant van elke plank, waardoor er
minder afval geproduceerd wordt en er een interessante, afwisselende structuur op het oppervlak
ontstaat. Daarbij zijn alle zijden voorzien van PermaTech-oppervlaktetechnologie voor meer
duurzaamheid en een betere weerstand tegen vlekken en vervaging. En natuurlijk hoef je Horizonterrassen nooit te verven, beitsen of afdichten. Vanaf alle kanten gezien is dit de perfecte
samenkomst van natuurlijke schoonheid en hoogstaand composietmateriaal.

Datasheet Fiberon Horizon
Kleuren: Ipe

en Castle Grey

Afmetingen plankprofiel: Platte onderkant 24 mm x 137 mm bij 3,66m en 4,88m
Planken zijn omkeerbaar.
Materiaal: Het duurzame PermaTech-buitenoppervlak is aan vier kanten gebonden; premium HDPE
en houtcomposiet kern
Overspanningsbeperkingen: Rechthoekig 40cm HOH
Montage met verborgen terras clips

Fiberon Paramount: de super duurzame, slipvaste structuren en schitterende hardhoutkleuren en
van Paramount cellulaire terrasplanken zijn iets buitengewoons. Ze hebben een duurzaam
gecoëxtrudeerd oppervlak dat aan de kern vastzit om een solide maar lichtgewicht, makkelijk te
behandelen plank te creëren.
Er zijn geen organische materialen toegevoegd die schimmels kunnen veroorzaken, maar de planken
zijn uitzonderlijk resistent tegen vocht, deuken en vlammen (brandclassificatie B in de VS om precies
te zijn). Dat is gewoon niet te vergelijken met terrassen van hout.

Datasheet Fiberon Paramount
Kleuren: Brownstone

, Flagstone

en Sandstone

Afmetingen plankprofiel: Platte onderkant 25 mm x 139 mm. Planken zijn niet omkeerbaar
Lengtes planken met gegroefde rand: 3,66 m; 4,88 m
Materiaal: Cellulair schuimpolymeer met geco-extrueerde laag aan drie zijden
Overspanningsbeperkingen: Rechthoekig 40cm HOH
Montage met verborgen terras clips

