
Hardhouten halfopen buitenparket
met blinde bevestiging en kopse veer
groef. Lengtes tussen 90 en 225 cm.

Alungu en Garapa:                   99 euro m2
Padoek en Ipé:                        156 euro m2

B-�x clips & regels                           25 euro m2

Advies vanaf:

Open buitenparket met blinde
bevestiging in vallende lengtes
van 180 tot 450 cm.

Alungu, Garapa:                            59 euro m2
Ipé, Padoek                                     89 euro m2
B-�x clips & regels                               25 euro m2

      Advies vanaf:

Supreme vraagt rondom 5 cm ventilatie. Overleg met uw professional 

 

B-�x

Ipé B-�x

Hardhout vergrijst,  advies hart op hart afstand onderliggers 40 cm.
Bij koppeling planken dubbele ligger /clips gebruiken. Ventilatie
advies opvolgen en waterafvoer borgen. 

Open vlonder terras planken geschaafd.
Vlak of met pro�el in vallende lengtes
van 180 tot 450 cm. Voorboren, met
RVS schroeven bevestigen.

Advies vanaf:

Hardhout geschroefd

Open buitenparket met blinde
bevestiging en kopse veer groef. 
Lengte 185 cm. Breedte 137, 155 en
178 mm.

Moso X-treme               86 euro m2
Advies vanaf:

Onderhoud jaarlijks met schuurborstel. 10 jaar Moso garantie. 6 zijdig
voor geolied met Woca. De bamboe verkleurt naar zilvergrijs. Zeer stabiel.

Door FSC te gebruiken, draagt u direct bij 
aan de bescherming van onze wereldwijde
bossen en aan een gezonde leefomgeving
voor mens en dier wereldwijd.

FSC hardhout geschroefd:       69 euro m2
FSC hardhout B-�x:                    72 euro m2

Schroeven &  FSC regels:                 20 euro m2
B-�x clips &  FSC regels:                   30 euro m2

Advies vanaf:

Hardhout  met 

Schroeven & regels:                             15 euro m2

Alungu, duurzaamklasse 1:      58 euro m2
Bangkirai Premium Quality:    63 euro m2
Bangkirai Standard:                     42 euro m2

Cobra clips & regels:                          25 euro m2

Erfstraat 19
5405 BE Uden

info@awood.nl
0413 24 98 85

Maak een afspraak met uw
professional om onze
showroom te bezoeken.

Bouwplannen?

of dit in het gewenste ontwerp realiseerbaar is. Hardhout vergrijst.

Hardhout vergrijst, ventilatie, waterafvoer is belangrijk ter voorkoming
gladheid. Regelmatig onderhoud voorkomt algengroei. In de olie zetten
verhoogd duurzaamheid en verminderd wateropname in het hout.

Traditional bruin / grijs:         67 euro m2

Perfecte oplossing ter vervanging van
hardhout in openbare ruimtes. Onder-
houdsarm met een R10 stroefheid.
20 mm dik en lengtes 366 en 488 cm.
 Advies vanaf:

Traditional

Cobra clips & regels:                         25 euro m2

Extreme 20 bruin / grijs:         82 euro m2

De Permatech coating beschermt tegen
vocht, vlekken en verkleuring. Dikte in
20 en 24 mm, lengtes in 366 en 488 cm.
 Advies vanaf:

Permatech

Cobra clips & regels:                          25 euro m2
Earl grey / Espresso / Latte:   99 euro m2

Veel toegepast in:

3-zijdig

Protect Plus 24
Horizon Ipé / Castle grey:     106 euro m2

De Permatech coating beschermt tegen
vocht, vlekken en verkleuring. 
Dikte 24 mm, lengtes in 366 en 488 cm.
 Advies vanaf:

Permatech

Cobra clips & regels:                          25 euro m2
  Cinnabar / Graphite                         109 euro m2

Veel toegepast in:

4-zijdig

Symmetry kleuren:
Warm Siena / Burnt Umber

Kijk ook op: www.awood.nl

Globale adviesprijslijst van de Buitenparket systemen van Awood.
Prijzen op dit overzicht zijn vanaf en incl. BTW. We adviseren de montage
door uw professional te laten doen. Awood levert aan professionals
 A-merken, knowhow en ondersteunt in de montage. Informeer uw 
professional, we werken dan samen, naar een prachtig eindresultaat.  


