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DE MAGIE 
VAN HET 
BUITENLEVEN
Koffie en de ochtendkrant. Een glas wijn bij 
zonsondergang. Verjaardagen, barbecues en 
dekententen met vriendjes.

Het gebeurt allemaal op uw terras: die magische 
buitenruimte waar de wereld tot rust komt, familie 
en vrienden met elkaar bijpraten, en eenvoudige 
momenten fijne herinneringen worden.

Wat uw droom voor het buitenleven ook is, laat 
ons u helpen het waar te maken.

Horizon-terrasplanken in Ipe.

Horizon-balustrades in wit (metalen balusters verkrijgbaar als speciale bestelling).
 Inleiding   |   Awood.nl



HULPVAARDIGE, BETROUWBARE EXPERTS
Of het nu gaat om het vinden van de optimale plankkleur, het ontwerpen van 

een terrasindeling of het geven van tips over het selecteren van een aannemer: 

Fiberon is er om u te helpen. We geven duidelijke informatie en eerlijk advies, 

zodat u de beste beslissingen voor uw unieke ruimte kunt nemen. 

DE HULPMIDDELEN DIE U WILT, ZOALS U ZE WILT
Onze buitenleven-visualizer en ons terrasontwerp-instrument werken op uw tablet 

of laptop, zodat u overal en op elk moment kunt dromen, ontwerpen en plannen. 

PLAATSELIJKE WORTELS, WERELDWIJD BEREIK
Fiberon-producten worden in de VS gemaakt, zowel in onze thuisstaat North 

Carolina als in Idaho. Vanuit deze twee locaties verschepen we producten naar 

alle plaatsen in Noord-Amerika en naar meer dan twee dozijn landen in Europa, 

Azië, Australië en Midden- en Zuid-Amerika.

WAAROM FIBERON? | UITSTEKENDE PRODUCTEN, ADV IES VAN EXPERTS

Kies voor het bedrijf dat er bij elke stap voor u is.

MOOI VAN BEGIN TOT EIND
Als u de composiet terrasplanken van tegenwoordig nog niet hebt gezien, staat u wat te 

wachten. Afgesloten composietmaterialen van Fiberon vangen de warmte en uitstraling 

van natuurlijk en exotisch hardhout, tot aan subtiele kleurtinten, gevarieerde nerfstructuren 

en rijke kleurpaletten. En omdat afgesloten composiet terrasplanken niet vervagen of 

verouderen zoals hout, is het uiterlijk waar u vandaag weg van bent er morgen nog steeds.

LANGERE LEVENSDUUR, LAGERE TOTALE KOSTEN
Het gemiddelde drukbehandelde terras kan duizenden euroʼs per jaar kosten om te 

onderhouden en moet worden vervangen voordat u er erg in hebt. De composietterrassen 

van Fiberon hebben gemiddeld minder dan €50 per jaar aan onderhoudskosten. 

Bovendien biedt Fiberon 25 jaar garantie tegen vlekken, verkleuring en voor prestaties, 

zodat u met vertrouwen kunt kopen en bouwen. 

VEILIG VOOR UW GEZIN ÉN HET MILIEU
Composiet terrasplanken van Fiberon bevatten gerecycled plastic en afval van 

houtzagerijen: voldoende voor het voorkomen van 60.000 ton afval per jaar dat 

anders gestort of verbrand zou worden. In tegenstelling tot hout voorkomen onze 

composietmaterialen verdere ontbossing en zijn deze bovendien vrij van giftige chemische 

stoffen en zijn deze met duurzame processen gefabriceerd. 

Composiet terrasplanken hebben duidelijke voordelen vergeleken met hout. 

Horizon-terrasplanken in Castle Gray.

Symmetry-balustrades in Tranquil White. Waarom Fiberon?  |    Awood.nl



Symmetry-terrasplanken in Warm Sienna. 

Symmetry-balustrades in Tranquil White.

TERRASPLANKEN 
H E R O V E R  U W  W E E K E N D E N 

Vrije tijd was bedoeld om uit te rusten en 
te ontspannen, niet voor het zandstralen 
en verven van terrassen. Gelukkig zijn 
Fiberon-terrasplanken ongelofelijk makkelijk 
te onderhouden. Geen zaterdagen lang 
uw terras meer zandstralen of verven, of 
iemand anders moeten betalen om dit te 
doen. Onze gepatenteerde PermaTech®-
beschermlaag beschermt tegen morsen, 
vlekken en UV-straling, terwijl de solide 
composietconstructie betekent dat er geen 
versplintering, scheuring of rotting optreedt. 
Hier kunnen houten terrasplanken gewoon 
niet tegenop.

En dat betekent dat u meer tijd hebt voor wat 
echt belangrijk is: familie, het leuk hebben en 
herinneringen krijgen van dat speciale plekje 
in de wereld dat u thuis noemt.

Terrasplanken   |   Awood.nl 



Graphite

SYMMETRY-TERRASPLANKEN | PRACHT IG GEBALANCEERD

Gegroefde rand = 24 mm x 137 mm 
Lengtes: 2,44 m, 3,05 m*, 3,66 m, 4,25 m* en 4,88 m

Platte rand = 24 mm x 137 mm 
Lengte: 2,44 m

Burnt Umber Cinnabar

Warm Sienna

K I E S  U W  K L E U R

N A A R  D E  D E T A I L S

Symmetry-terrasplanken 
hebben een meer willekeurige, 
natuurlijke nerfstructuur dan 
andere terrasplanken. Er zijn geen 
zichtbare herhalingen of makkelijk 
te herkennen patronen, wat de 
terrasplanken een natuurlijkere, 
authentiekere houtuitstraling geeft.

Ter informatie
Boeiboorden: Nominaal 19 mm x 285 mm x 3,66 m

Overeenkomende boeiboordkleuren: Burnt Umber, Cinnabar, Graphite en Warm Sienna.

Het prachtige uiterlijk van natuurlijk hout is niet te ontkennen; de 

geavanceerde composiettechnologie niet te verslaan. Verzadigde 

kleuren met tinteffecten geven een authentieke uitstraling die u 

nergens anders vindt. De exclusieve PermaTech-beschermlaag 

beschermt tegen vervagen en vlekken, terwijl de duurzame 

composietkern voor uitzonderlijke weerstand tegen rotten, scheuren, 

insecten en vergaan zorgt. Dit is natuur en wetenschap in perfecte 

harmonie. Dit is Symmetry®.

 • Laagglansformule en microtextuur geven een unieke matte afwerking.

 • De tinteffecten herinneren aan elegant hardhout.

 • Subtiele nerfstructuren laten geen zichtbare herhaling zien.

 • De duurzame composietkern weerstaat splinteren, rotten, scheuren,
insecten en vergaan.

 • De PermaTech-beschermlaag aan vier kanten is bestand tegen
vlekken en vervagen.

 • Het afgewerkte oppervlak aan de onder- en bovenkant is ideaal voor
tweedelaags terrassen of het gemakkelijk vervangen van beschadigde
planken.

BESTE

*Alleen als speciale bestelling voor de kleuren Warm Sienna en Graphite.
Symmetry-terrasplanken in Graphite. 

Symmetry-balustrades in Tranquil White. Symmetry-terrasplanken   |   Awood.nl
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Castle Gray

HORIZON-TERRASPLANKEN | DRAMATISCH ANDERS

Gegroefde rand = 24 mm x 137 mm 
Lengtes: 2,44 m, 3,05 m**, 3,66 m, 4,25 m** en 4,88 m

Platte rand = 24 mm x 137 mm  
Lengte: 2,44 m

Ipe

K I E S  U W  K L E U R

N A A R  D E  D E T A I L S

Als u een open ruimte onder uw 

terras hebt, zorgt een omkeerbare 

plank zoals Horizon voor een schoon, 

afgewerkt uiterlijk, zowel aan de 

bovenkant als aan de onderkant.

Ter informatie

Horizon-terrasplanken in Ipe.

Met dank aan Karen Garlanger Designs.

 • De dramatische kleuren en vleugen zijn net zoals die
van exotisch hardhout.

 • De PermaTech-beschermlaag aan vier kanten is
bestand tegen vlekken en vervagen.

 • De omkeerbare terrasplanken besparen tijd en geld en
zorgen voor minder afval.

 • De prijs is vergelijkbaar met de niet-omkeerbare
terrasplanken van anderen.

Horizon®-terrasplanken zijn stoer en dramatisch, en bieden rijke kleuren, 

elegante vleugen en duidelijke nerfstructuren. De beschermlaag aan vier 

kanten zorgt voor superieure bestendigheid tegen vlekken en verkleuring, 

plus een geboend uiterlijk aan de boven- en onderkant. De duurzame 

composietkern weerstaat splinteren, scheuren, rotten, insecten en 

vergaan. En dat alles voor een prijs vergelijkbaar met de niet-omkeerbare 

terrasplanken van anderen. 

BESTE

*Als speciale bestelling verkrijgbaar.
**Alleen voor de kleuren Ipe en Castle Gray als speciale bestelling verkrijgbaar.  Horizon-terrasplanken   |   Awood.nl





Fiberon Ipé rechts boven en onder ligt al
6 jaar buiten. Kleur behoud is perfect.
Onderhoudskosten per jaar zeer laag.
Over 20 jaar, per jaar het gustigste.



Flagstone

PARAMOUNT PVC TERRASPLANKEN | OP ALLES VOORBERE ID

Gegroefde rand = 25 mm x 139 mm 
Lengtes: 2,44 m*, 3,66 m en 4,88 m

Platte rand = 25 mm x 139 mm  
Lengte: 2,44 m*

Brownstone Sandstone

K I E S  U W  K L E U R

N A A R  D E  D E T A I L S

Lichtgewicht Paramount is 

houtvrij, dus bevat geen natuurlijke 

stoffen die schimmelgroei 

bevorderen. Het is ideaal voor 

afmeerplaatsen en andere 

toepassingen langs het water. 

Ter informatie

Paramount pvc terrasplanken 

in Sandstone.

Horizon-balustrades in wit.

 • Ideaal voor toepassing langs het water (vrij van
natuurlijke stoffen).

 • Lichtgewicht, eenvoudig te hanteren planken.

 • Bestand tegen vocht, deuken en brand.

 • Biedt droog en nat uitzonderlijke slipbestendigheid.

Paramount®-terrasplanken zijn echt overal op voorbereid, 

doordat deze bestand zijn tegen vocht, deuken en zelfs 

brand. Bovendien zijn de planken slipvast en eenvoudig 

te onderhouden en hebben ze een levenslange garantie. 

BESTE

*Als speciale bestelling verkrijgbaar. Paramount-terrasplanken   |   Awood.nl



Earl Grey

SANCTUARY-TERRASPLANKEN | RUST IEK GERAFF INEERD

Gegroefde rand = 24 mm x 137 mm 
Lengtes: 2,44 m, 3,66 m en 4,88 m

Platte rand = 24 mm x 137 mm  
Lengte: 2,44 m en 4,88 m

Latte

K I E S  U W  K L E U R

N A A R  D E  D E T A I L S

Een duidelijke, ruwe nerfstructuur 

geeft Sanctuary een verbeterde 

slipbestendigheid.

Ter informatie

Sanctuary-terrasplanken in Latte.

Horizon-balustrades in wit 
(metalen balusters verkrijgbaar 
als speciale bestelling).

 • Multichrome kleuren met duidelijke, ruwe houtstructuur.

 • Driezijdige PermaTech-beschermlaag bestand tegen vlekken
en vervaging.

 • Hoeft nooit geschilderd of opnieuw afgewerkt te worden.

 • Kwalitatieve composietopbouw verbetert duurzaamheid en
verzekert een lange levensduur.

Of u nu uw tijd alleen of met anderen wilt doorbrengen, u 

kunt genieten van een mooie, makkelijk te onderhouden 

buitenruimte met Sanctuary-terrasplanken. Bovendien 

betekent onze innovatieve PermaTech-beschermlaag 

dat uw terras er jaar na jaar mooi blijft uitzien. Sanctuary-

terrasplanken zijn de perfecte mix van een goede uitstraling, 

geweldige prestaties en gemakkelijk onderhoud. 

BETERE

  Sanctuary-terrasplanken   |    Awood.nl 

Espresso





Aspen

Teak

Acorn

XTREME ADVANTAGE-TERRASPLANKEN | 
KLAAR VOOR DE ECHTE WERELD

Gegroefde rand = 20 mm x 127 mm 
Lengtes: 2,44 m, 3,05 m*, 3,66 m en 4,88 m

Platte rand = 20 mm x 127 mm
Lengte: 2,44 m lengte

K I E S  U W  K L E U R

N A A R  D E  D E T A I L S

Geniet van de uitstraling van 

natuurlijk hardhout, met de extra 

bescherming van een zeer slipvast 

oppervlak.

Ter informatie

*Als speciale bestelling verkrijgbaar.
Xtreme Advantage-
terrasplanken in Aspen

 • Het nieuwe reliëfpatroon verbetert de slipbestendigheid en
het uiterlijk.

 • De duurzame PermaTech-deklaag is bestand tegen
vlekken, vervagen, insecten en vergaan.

 • De compacte composietopbouw zorgt voor blijvende
duurzaamheid.

 • De drie kleuropties passen in elk esthetisch ontwerp.

Xtreme Advantage-terrasplanken zijn een geweldige stap 

voorwaarts voor composiet terrasplanken van hoge kwaliteit en met 

weinig onderhoud. Met de innovatieve PermaTech-beschermlaag 

op drie kanten is Xtreme bestand tegen water, wind, zon en lol. 

Deze duurzame terrasplanken zijn verkrijgbaar in drie multichrome 

kleuren en hoeven nooit te worden gezandstraald, gebeitst of 

opnieuw afgewerkt.  

BETERE

Xtreme Advantage-terrasplanken   |   Awood.nl

Staat stroefheid  bovenaan uw wensenlijst dan is deze Xtreme 
Advantage de beste keuze. Vooral voor openbaar en semi openbaar 
zorgt het nieuwe reliëfpatroon voor een langdurige bijdrage aan de 
stroefheid.

Voor de particuliere tuin, blijven de overige Fiberon oppervlakken 
aantrekkelijk. Het reliëf zal door de stroefheid eerder vuiligheid 
vasthouden en veegt minder prettig schoon.

Nieuw:
met extra Stroefheid.



Fiberon: Xtreme Wide bruin en de Xtreme 
Wide grijs zijn vooral in Nederland geliefd.

Door de dikte van 20 mm en de 3 zijdige coating, is de 
extreme een slimme aankoop.
Het is de gunstigste Fiberon met Permatech coating.

Bij Horeca, verpleeghuizen en particuliere tuinen wordt 
deze frequent toegepast.

Afmetingen:

xtreme         xtreme wide

dikte x breedte: 20mm x 127mm  dikte x breedte: 20mm x 184mm

lengtes: 3,66mm + 4,88mm         lengtes: 3,66 m + 4,88 m



TRADITIONAL-TERRASPLANKEN | 
DE STANDAARD IN  HKC-TERRASPRODUCTEN

Gegroefde rand = 20 mm x 127 mm 
Lengtes: 2,44 m, 3,05 m*, 3,66 m en 4,88 m

Platte rand = 20 mm x 127 mm  
Lengte: 2,44 m

K I E S  U W  K L E U R

N A A R  D E  D E T A I L S

Traditional-terrasplanken bieden 

de voordelen van composiet 

terrasplanken tegen een prijs die 

dichter bij die van hout ligt. Waarom 

voor een compromis gaan?

Ter informatie

Geschelpte kant

Gladde kant

*Als speciale bestelling verkrijgbaar.
Traditional-terrasplanken 
in Vintage Brown.

 • Hoeft nooit te worden geverfd, gebeitst of
opnieuw afgewerkt.

 • Gemaakt uit milieuvriendelijke grondstoffen:
hergebruikt plastic en houtvezel.

 • Zagen en plaatsen net als hout.

 • Duidelijke patronen en twee kleuren geven
een scala aan ontwerpmogelijkheden.

Traditional-terrasplanken geven u het gevoel van natuurlijk 

hardhout met een splintervrije plank van een alternatief voor 

hout. De ene kant van deze duurzame, onafgesloten composiet 

heeft een natuurlijke houtstructuur, en de andere kant de fijne 

ribbeling van conventionele terrasplanken. De twee kleuropties 

zorgen voor flexibiliteit in ontwerp.

GOED

Steel Gray

Steel Gray

Vintage Brown

Vintage Brown

 Traditional-terrasplanken   |    Awood.nl 



@ Frits Philips 
lyceum-mavo 

Traditional Bruin 

Fiberon Traditional Bruin met houtstructuur naar boven. 

• BTL 
wybouw 
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RODE 
BRUINT INTEN
Tijdloos, klassiek en nog 
steeds een beetje uniek: 
dat is rood. Voor warmte, 
energie en in het oog 
springende tuinontwerpen 
overweegt u het rijke 
Cinnabar of elegante 
Rosewood.

GOUDEN 
BRUINT INTEN 
Deze categorie dekt 
alles van goud- 
tot lichtbruin. De 
kleurtinten zijn warm en 
natuurlijk en passen bij 
elke architectuur. Geen 
wonder dat het de 
populairste kleurgroep 
voor terrassen is. 

KLASS IEKE 
BRU INT INTEN
Van rijke middentinten 
tot het diepste 
bruin voegen deze 
kleuren diepte en 
indrukwekkendheid 
aan uw ruimte toe. 
De donkerder keuzes 
zijn vooral geschikt 
voor Craftsman-stijl of 
mediterrane woningen.

GRIJSTINTEN 
Met ondertonen van 
blauw of zandbeige 
doet grijs denken 
aan rotskusten en 
verweerd hout. Grijze 
terrasplanken zijn de 
perfecte keuze voor 
huizen aan de kust 
en voegen ook aan 
stadsruimtes een 
rustige elegantie toe.

Sanctuary Latte

Symmetry Graphite

Horizon Tudor Brown*

Horizon Ipe

Horizon Castle Gray

Paramount Sandstone Xtreme Advantage Teak

Xtreme Advantage Acorn Traditional Vintage Brown

Symmetry Warm Sienna Paramount Brownstone

Symmetry Burnt Umber

Symmetry Cinnabar

ArmorGuard Seaside Gray Xtreme Advantage Aspen Traditional Steel GrayParamount Flagstone Sanctuary Earl Grey

De werkelijke kleuren kunnen van de fotoʼs afwijken.

KLEUR | SPREEK U U IT
Neigt u naar klassieke stijlen, vindt u wereldstijlen mooi, of geeft u de 
voorkeur aan een meer ontspannen stranduitstraling? Net als dat u 
meubels uitkiest om een sfeer te creëren, heeft de kleur van uw terras 
ook invloed op hoe u uw buitenruimte ervaart.

*Als speciale bestelling verkrijgbaar.
Terraskleuren   |   Awood.nl

Sanctuary Espresso



In de luie stoel genieten .
Dat kan met Fiberon.
Onderhoudsarm en heel 
duurzaam.

Per jaar bekeken het 
aantrekkelijkst geprijsd.



Horizon-terrasplanken in Rosewood.

Horizon-balustrades in wit.

Perfecte afwerking | GEMAAKT VOOR GENIETEN

BETER

Horizon-afwerking   |   Awood.nl



Symmetry-terrasplanken in Warm Sienna. 

TERRASCLIPS 
D E  J U I S T E  M AT E R I A L E N  V O O R  D E  K L U S

Kleine details maken een groot verschil. Terrasclips 
bijvoorbeeld. Of deze nu verborgen is of aan het 
oppervlak, de juiste terrasclip houdt het terras stevig vast 
en zorgt voor een afgewerkt uiterlijk dat een lust is voor 
zowel het oog als de voeten.

 Terrasclips   |   Awood.nl



Fiberon composietbekleding in Horizon Ipe.

COMPOSIETBEKLEDING
I D E A A L  V O O R  B E S C H E R M I N G  T E G E N  R E G E N 

De mooie, duurzame composietbekleding van Fiberon geeft 
een authentieke houtuitstraling zonder het onderhoud van 
hout. De bekleding is de ideale keuze voor bescherming 
tegen regen.

Composietbekleding   |   Awood.nl



FIBERON BEKLEDING | ONTDEK HET VERSCHIL

Een belangrijk element in een effectief systeem voor bescherming 

tegen regen is een duurzame buitenbekleding. Anders dan 

normale bekledingsopties vervaagt, scheurt of schilfert Fiberon 

composietbekleding niet en krijgt deze geen last van schimmels en 

meeldauw. Het onderhoud is minimaal, wat de kosten op de lange 

duur drukt, en de wateropname is verwaarloosbaar. Bovendien is 

Fiberon-bekleding verkrijgbaar in een scala aan natuurlijke, mooie 

houttinten die bij elke commerciële of huiselijke toepassing als 

regenbescherming past.

 • Bestaat voor 94% uit hergebruikte materialen.

 • Dikke, solide profielen met geprente nerfstructuren.

 • Matte of gladde afwerking geeft subtiele of dramatische
tinteffecten.

 • De planken zijn verticaal, horizontaal of diagonaal te gebruiken.

 • Veilig en makkelijk te zagen (geen kankerverwekkende stoffen
bij zagen).

 • Gemakkelijk te monteren (geen speciaal gereedschap of
gespecialiseerd werk nodig).

Castle Gray Ipe

U I T G E B R E I D  K L E U R E N P A L E T

Graphite

Burnt Umber Cinnabar

Warm Sienna

Fiberon Symmetry  
Matte afwerking met subtiele vleugen

Fiberon Horizon  
Gladde afwerking met dramatische vleugen

BEKLEDING 
OPTIES

FIBERON 
COMPOSIETBE-

KLEDING

VEZEL-CEMENT
ZIJKANT

OVERLAPPEND
HOUTEN ZIJKANT

STUC
METSELWERK 

BAKSTENEN EN 
STEEN

UITERLIJK • Authentieke
houtstructuur en
kleurvariatie.

• Geen vervaging.
• Geen scheuren of

vergaan.

• Geverfd. 
• Geen tinteffecten.
• Kan vervagen.

• Kleur vervaagt,
schilfert, kan vlekken
krijgen.

• Kan vlekken krijgen
van schimmel en
meeldauw.

• Gevoelig voor
scheuren. 

• Beperkte
pasmogelijkheden.

• Authentieke
uitstraling.

INSTALLATIEGEMAK • De planken zijn al
afgewerkt, dus geen
extra stappen nodig.
Minder werktijd en
kosten.

• Montage met
Cortex-schroeven
of schroeven
voor composiet-
materialen.

• Langere planken
verminderen
scheuren en vereisen
minder werk.

• Geen
kankerverwekkende
stoffen bij zagen.

• Kan op ladders
worden gemonteerd
in plaats van met
stellages. 

• Moeilijk te zagen.
• Beperking van

blootstelling
en gebruik van
beschermende
apparatuur vereist.

• Kan onder het eigen
gewicht breken.
Voorzichtig hanteren
vereist.

• Vereist meerdere
soorten vakmensen
voor plaatsing en
afwerking.

• Arbeidsintensief.
• Vereist aanbrengen in

2 of 3 stappen, plus
verven.

• Voor goede prestaties
moeten alle lagen
gelijk zijn.

• Vereist twee lagen of
aanbrengen van een
ondergrond, en moet
met latten worden
versterkt.

• Zwaar: stellages
vereist bij montage
vanaf eerste
verdieping.

• Arbeidsintensief.
• Vereist dikkere

funderingsmuur voor
ondersteuning van
het eigen gewicht en
eventueel verplichte
spouw.

• Zwaar: stellages
vereist bij montage
vanaf eerste
verdieping.

• Vereist versterking
met staal boven
ramen, deuren en
puntgeveluiteinden.

• Vereist muurankers,
slabben door de muur
en ventilatiegaten
voor waterafvoer.

VEREIST SPECIAAL 
GEREEDSCHAP OF 
GESPECIALISEERD 
WERK

Nee Ja Nee Ja Ja

DUURZAAMHEID • Scheurt, splintert,
schilfert, rot en
vergaat niet en wordt
niet door insecten
aangetast.

• Bros. Kan breken als
te dicht bij de rand
een spijker wordt
ingeslagen. 

• Afwerkingslaag en
oppervlak kan in
koude omgevingen
loskomen (schilferen
of afbreken).

• Splijt en splintert.
• Gevoelig voor

vervagen.

• Gevoelig voor
scheuren.

• Kan afbrokkelen bij
blootstelling aan
vocht.

WATEROPNAME Verwaarloosbaar Afhankelijk van 
kwaliteit en ouderdom 
van afwerkingslaag.

Afhankelijk van 
kwaliteit en ouderdom 
van afwerkingslaag.

Altijd Altijd

GEVOELIG VOOR 
VRIES/DOOI-CYCLI

Nee Ja Ja Soms Soms

GARANTIE 10 jaar commercieel
25 jaar residentieel

Afhankelijk van 
fabrikant. Verweren en 
vervagen doorgaans 
niet gedekt.

Geen Geen Geen

BEVAT 
HERGEBRUIKTE 
MATERIALEN

Ja, tot 94% Nee Nee Nee Nee

VERGELIJKINGSTABEL BEKLEDING 

B E S T E  G A R A N T I E  I N  D E  B R A N C H E

V E R K R I J G B A R E  L E N G T E S

 • 25 jaar beperkte residentiële garantie op prestaties

 • 20 jaar beperkte residentiële garantie op afwerking

 º 20 jaar op scheuren en delaminatie

 º 5 jaar op vervagen; kleurverandering van 5 delta E

 • 10 jaar beperkte commerciële garantie op prestaties en afwerking

 º 10 jaar op scheuren en delaminatie

Planken met platte rand zijn standaard in lengtes van 6 meter of op speciale bestelling in lengtes van 3,66 en 4,88 meter verkrijgbaar.

*Als speciale bestelling verkrijgbaar.



Paramount-terrasplanken in Flagstone. 

Horizon-balustrades in wit.

DOCUMENTATIE 
H O E  K O M T  U  V A N  D R O M E N  N A A R  D O E N 

Vraag uw professional contact op te nemen met Awood. 
Heeft u nog geen professional, stuur dan een mail naar 
info@awood.nl. Wij werken vast al wel samen met een 
profesional bij u in de buurt.

Fiberon is een zeer goed product. Professionele 
montage blijft echter heel belangrijk.

  Documentatie   |  Awood.nl

Foto's
Is uw professional klaar en staat uw tuin met Fiberon 
Buitenparket er een paar maanden later er op zijn 
mooist bij?

Bent u trots en blij met het resultaat, stuur dan eens een 
paar leuke foto's naar info@awood.nl, met vermelding 
van de naam van uw professional. Wij delen de trots 
graag en promoten hiermee  ook uw en onze 
professional.

Met uw passie, helpt u anderen bij de juiste keuze.



TERRASPLANKEN SYMMETRY HORIZON PARAMOUNT PVC SANCTUARY XTREME ADVANTAGE TRADITIONAL

Afmetingen plankprofiel Platte onderkant 
24 mm x 137 mm

Platte onderkant 
24 mm x 137 mm

Platte onderkant 
25 mm x 139 mm

Platte onderkant 
24 mm x 137 mm

Geschelpte onderkant 
20 mm x 127 mm

Geschelpte onderkant 
20 mm x 127 mm

Profiel met platte rand

Profiel met gegroefde rand

Omkeerbaar Ja Ja Nee Nee Nee Ja

Materiaal Composietkern van hout en 
plastic met gecoëxtrueerde 
PermaTech-deklaag aan  
4 kanten

Composietkern van hout en 
plastic met gecoëxtrueerde 
PermaTech-deklaag aan  
4 kanten

Cellulair schuimpolymeer met 
gecoëxtrueerde laag aan  
3 kanten

Composietkern van hout en 
plastic met gecoëxtrueerde 
PermaTech-deklaag aan  
3 kanten

Composietkern van hout en 
plastic met gecoëxtrueerde 
PermaTech-deklaag aan  
3 kanten

Composietmateriaal van hout en 
plastic

Meerkleurig Burnt Umber, Cinnabar, Graphite 
en Warm Sienna.

Ipe, Castle Gray, Rosewood* en 
Tudor Brown*

Sandstone, Brownstone en 
Flagstone

Earl Grey en Latte Acorn, Aspen, Teak N.v.t.

Effen kleuren N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Vintage Brown en Steel Gray

Beperkte prestatiegarantie 25 jaar 25 jaar Levenslang 25 jaar 20 jaar 15 jaar

Garantiedekking tegen 
vlekken en verkleuring

25 jaar 25 jaar N.v.t. 25 jaar N.v.t. N.v.t.

Lengtes met platte rand 2,44 m 2,44 m 2,44 m 2,44 m en 4,88 m 2,44 m 2,44 m

Lengtes met gegroefde rand 2,44 m, 3,05 m***, 3,66 m, 
4,25 m*** en 4,88 m 

2,44 m, 3,05 m***, 3,66 m, 
4,25 m*** en 4,88 m  

2,44 m, 3,66 m en 4,88 m 2,44 m, 3,66 m en 4,88 m 2,44 m, 3,05 m**, 3,66 m en 
4,88 m  

2,44 m, 3,05 m**, 3,66 m en 
4,88 m  

Overspanningsbeperkingen

Loodrecht op draagbalk: 

Hoek tot 45° met draagbalk:

Afstand tussen treden: 

304,8 mm

406,4 mm

228,6 mm

304,8 mm

406,4 mm

228,6 mm

304,8 mm

406,4 mm

609,6 mm

304,8 mm

406,8 mm

203,2 mm

304,8 mm

406,8 mm

N.v.t.

304,8 mm

406,8 mm

N.v.t.

Verkrijgbare boeiboorden 19 mm x 285 mm x 3,66 m 19 mm x 285 mm x 3,66 m N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

TECHNISCHE SPECIFICATIES | TERRASPLANKEN

*Rosewood, Tudor Brown en Western Cedar als speciale bestelling.

** Speciale bestelling.

*** Speciale bestelling alleen in specifieke kleuren; Symmetry Warm Sienna en Graphite of Horizon Ipe, Tudor Brown en Castle Gray. Technische specificaties   |  Awood.nl



Horizon-terrasplanken in Ipe. Globale Adviesprijs  |    Awood.nl



Leer ons nog beter kennen.

Bekijk al onze Nederlandse projecten op Awood.nl

Showroombezoek op afspraak.
Vraag uw professional mee.
Of laat u via uw professional aanmelden.
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