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Schake len  met  A -merken 
van  Awood .

Door onze jarenlange ervaring hebben wij 
veel kennis over het monteren en 
onderhouden van onze buiten- en 
gevelparketten, zodat u alleen de beste 
kwaliteit kunt ervaren.

Kwaliteit.

Het assortiment van Awood bestaat uit 
vele merken met elk zijn eigen 
specificaties. Hierdoor kunnen wij voor 
elk project het geschikte buitenparket of 
gevelparket leveren.

Gepassioneerd.

Wij hebben een enthousiast team in een 
platte organisatie. We zijn goed 
geautomatiseerd, hebben passie voor 
ons vak en zijn wakker.
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Overige  houtsoorten
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TMT-2013-10-22

NOVA ORMAN ÜRÜNLERI SAN. TIC. A.Ş. 
GEREDE OSB NO:101/1-2

14900 GEREDE, BOLU
TURKEY

Certification Mark TMT

category 

TMT exteriorPlus

product 

Novawood Ash Thermo-D

The certificate confirms that all requirements of the awarding guidelines (issue of

2012-06-15) are fulfilled. Results of inspection of factory production control and 

initial type test are specified in surveillance report no. 2213002. 

The certification is valid in combination with an annual external surveillance of the 

producer. Copying of the certificate is permitted only unchanged. All changes of

the preconditions of the certificate are to be announced to the certification body.

Certification body: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie Dresden GmbH

Date of issue: 22 October 2013

Date of validation: 22 October 2018

Test laboratory accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)
(German Accreditation System of Testing) acc. to DIN EN ISO/IEC 17025

T E S T  C E R T I F I C A T E

Zellescher Weg 24 · D-01217 Dresden

www.eph-dresden.de

Entwicklungs- und Prüflabor
Holztechnologie GmbH

Dr. Bernd Devantier
Head of certification body

Citaat van een architect:

“Ik werk alleen nog met Ipé, want ik wil een tevreden klant".

Braziliaans hardhout van top kwaliteit

Het populairste en hoogwaardigste hout dat de natuur ons 
geeft.

De Ipé is vanwege haar eigenschappen zeer populair bij 
de kenners van hout. Belangrijke redenen voor deze keuze 
zijn de stabiliteit, de mooie vergrijzing en de stroefheid 
t.o.v. andere hardhoutsoorten.

Citaat van een architect: “Ik werk alleen nog met Ipé, want 
ik wil een tevreden klant”.
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B-Fix Clipsysteem

B-Fix Buitenparket is een revolutionair onzichtbaar
bevestigingssysteem dat een perfecte afwerking van uw terras
garandeert. In roestvrijstaal vervaardigd, biedt dit system een
bijzonder lange levensduur aan uw hardhouten terrasplanken.
B-Fix is eenvoudig te installeren en laat u veel tijd winnen.
Geplaatst op meer dan 200.000 m2 en op verschillende
exotische houtsoorten uitgetest.

Voordelen Ipé B-fix

Onveranderlijk – Geen risico van beschadiging in de tijd. Een maximale 
weerstand tegen warm-koud cycli. Een homogeen aspect. Het lijdt geen twijfel, 
roestvrij staal is het onveranderlijk materiaal bij uitstek.
Onzichtbaar – Geplaatst tussen de terrasplanken, enkel de schroefkop en de 
bodem van het bevestigingssysteem zijn discreet zichtbaar.
Gemakkelijk – Dankzij zijn zelfborende schroef is een Torx bit voldoende om de 
B-Fix aan tropische onderbalken te fixeren. De schroef is gewaxeerd om het
verhittingsgevolg te controleren. De planken voegen zich één na de ander 
eenvoudig ineen.
Esthetisch – Geen enkel zichtbare schroef! Geen risico meer voor splinters te 
wijten aan de beschadigingen die door de schroeven worden veroorzaakt. De 
plank laat zijn mooiste aspect zien.
Demonteerbaar – B-Fix is het enige bevestigingssysteem dat door de voorkant 
kan gedemonteerd worden. Een heel belangrijk voordeel om de structuur van het 
terras te bereiken zonder het geheel van de decking te moeten demonteren.
Merkwaardig – Het gebruik van de B-Fix clips is zowel van toepassing op de 
natuurlijke als synthetische parketten. Deze werden gedurende verschillende 
weken getest. 100% geslaagd.
Geheugeneffekt – Hij maakt het mogelijk om de werking van de plank te 
absorberen en vermindert het risico van barsten.



Onderhoud

Dit buitenparket van Ipe’ B-fix van Awood ligt er nu een aantal 
jaren. Doordat het ene deel van het buitenparket overdekt is en 
andere niet, ontstond er een kleurverschil in de vergrijzing.

De opdrachtgever heeft er voor gekozen de vloer nu 2 jaarlijks te 
voorzien van de Woca Exterior Teak olie. De vloer krijgt hierdoor 
extra bescherming tegen UV en vuiligheid. 

Ons raden aan de Ipe B-fix vloer jaarlijks te reinigen en deze mooi 
te laten vergrijzen. Het streven naar kleurbehoud vraagt om 
onderhoud. 



Zoekt u een gevelparket uit Ipé dat onzichtbaar bevestigd wordt en waarvan 
de afwerking, van zeer hoog niveau is?

Het unieke profiel maakt het mogelijk om de gevelplanken, horizontaal of 
verticaal, blind te bevestigen. De veer en groef verbinding op de uiteinden van 
elk deel sluiten perfect en geven het kenmerkende parket uitstraling.

Dus de schroeven en de B-fix clips zijn niet zichtbaar. Terwijl tussen de 
planken wel ruimte is voor ventilatie. Natuurlijk dient er achter de gevelparket 
altijd voldoende ventilatie te zijn. Bij verticale bevestiging betekent dit meestal 
een dubbele achterconstructie. 

Awood produceert zelf het Gevelparket Supreme. Leveren van kennis, 
materiaal en indien wenselijk helpen in opdracht van de professional met de 
montage.



Rombus latten .
De Ipé is als mooie stabiele houtsoort ook prima geschikt als 
rombus of als lat in de tuinwand of aan de gevel. Smallere 
latten van bijvoorbeeld 68 mm of 43 mm geschaafd 4 zijdig 
met een radius van 3 mm, geven een hele moderne uitstaling 
aan de tuin.

Variabo Ipé
Bij de Variabo Ipé is het mogelijk de Ipé in 3 breedte te 
variëren. 



Erfstraat 19, 5405 BE Uden
info@awood.nl
0413 - 249 885

Openingstijden Showroom op 
afspraak: 
Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 17.00
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