
Hardhouten halfopen gevelbekleding
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:

Halfopen gevelbekleding met blinde
bevestiging en kopse veer groef. 
Lengtes tussen 90 en 225 cm.

Improved Oak:                     114 euro m2

B-�x clips & regels                       25 euro m2

Advies vanaf:

Globale adviesprijslijst van de Gevelparket 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.  

Open gevelbekleding, blinde 
bevestiging en kopse veer groef. 
Lengte 185 cm breedte 65, 100, 137 mm

Moso Varibo:                     80 euro m2
Cobra clips & regels              25 euro m2

Advies vanaf:

Half open, blinde bevestiging
en kopse veer groef. Lengte
185 cm. Breed 137 (128) mm.

Moso rabat:                 88 euro m2

Cobra clips & regels        25 euro m2

Advies vanaf:

n-�nity
Half open, blinde bevestiging
en kopse veer groef. Lengte
185 cm. Breed 137 (128) mm.

Moso rabat:                    88 euro m2

Cobra clips & regels           25 euro m2

Advies vanaf:

Dubbele Rombus

Lodge Pole  Pine
zwart 10 jaar
kleur garantie.          79 euro m2

Siberische Lariks               46 euro m2
Thermo Spruce                      56 euro m2 

Voor moderne strakke wanden. Naturel
Siberisch Lariks, Thermisch behandeld
vuren of in het zwart uit Canada met 10
jaar kleur garantie.
 Advies vanaf:

Uit Nederlandse bossen met groene stroom
 en stoom verduurzaamd streekeigen A-eiken.

Hult & Bult is dialect voor zeer ongelijk.
Plank is 3 zijdig geschaafd, zichtkant ruw.

         65 euro m2

Advies vanaf:

Amerikaanse Eik met duurzaamheids-
klasse 2.  Gegarandeerd bevat deze de
kenmerkende noesten en scheuren

Ongeveer 3 cm dik

Open gevelbekleding, blinde 
bevestiging. Dikte 24 mm.
Lengtes tussen 90 en 225 cm. 
Breedte 60, 105, 140 mm

Improved Oak Varibo:  98 euro m2

Cobra clips & regels              25 euro m2

Advies vanaf:

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

Bouwplannen?

Kijk ook op: www.awood.nl

Erfstraat 19
5405 BE Uden

info@awood.nl
0413 24 98 85


