
Advies vanaf:

Ipé B-�x

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

Alungu, Garapa:                            62 euro m2
Padoek                                               85 euro m2
Ipé                 97 euro m2
B-�x clips & regels                               25 euro m2

      Advies vanaf:

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. 

hardhout

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:       75euro m2
FSC hardhout B-�x:                     79 euro m2

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

Advies vanaf:

Hardhout met 

Erfstraat 19
5405 BE Uden

info@awood.nl
0413 24 98 85

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

Bouwplannen?

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.
Prijslijst zijn globaal en beperkt houdbaar. 

Innovatief onzichtbaar clipsysteem.
Zonder doorkijk op alu-pro�elen
gemonteerd. Eenvoudig demontabel.

Sucupira Preta                            119 euro m2
Doussie                                           128 euro m2
Ipé                             157 euro m2
Magnet-clip & Alu-prof              50 euro m2

Ipé B-�x

Open buitenparket met blinde 
bevestiging, korte lengtes van 90 tot
240 cm, kopse veer/groef verbinding.

Alungu, Garapa KTG:                  62 euro m2
Padoek KTG                                     80 euro m2
Ipé KTG                                89 euro m2
B-�x clips & regels                               25 euro m2

      Advies vanaf:

B-�x KTG

Schroeven & regels:                             15 euro m2
Hardhout vergrijst, ventilatie, waterafvoer is belangrijk ter voorkoming

Advies vanaf:
Alungu, duurzaamklasse 1:      65 euro m2
Bangkirai Premium Quality:    69 euro m2
Bangkirai Standard:                     55 euro m2

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

Hardhout geschroefd

gladheid. Regelmatig onderhoud voorkomt algengroei. In de olie zetten
verhoogd duurzaamheid en verminderd wateropname in het hout.

Ipé B-�x

Terrasplanken uit exclusieve hardhout
soorten in vallende lengtes van180 tot
450 cm. Voorboren, met RVS schroeven
bevestigen.

Garapa:                                          65 euro m2
Padoek                                               89 euro m2
Ipé               105 euro m2

Schroeven & regels                          15 euro m2

      Advies vanaf:

Hardhout vergrijst,  advies hart op hart afstand onderliggers 40 cm. 
Globale prijzen, beschikbaarheid en volumes beinvloeden deze prijzen.

 In 21 x 145/120/90/70 mm.

hardhout

Advies vanaf:

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

Cobra clips & regels:                          25 euro m2
Moso X-treme 137 mm:              85 euro m2

Zeer stabiel buitenparket dat een perfect
alternatief is voor tropisch hardhout. Met
kopse veer/groef eenvoudig te monteren.

Advies vanaf:

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

Cobra clips & regels:                          23 euro m2
Moso X-treme 178 mm:              92 euro m2

Langzaam vergrijzend en daarmee zeer
natuurlijk ogend. De 178 mm brede plank 
geeft een rustiger uitstraling, minder voegen. 

A-kwaliteit hardhoutsoorten die duurzaam en stabiel zijn. 
Moso Bamboo X-treme, bewezen goed en met meer dan 10 jaar garantie. 2019Tot 1 mei

Hardhout

hardhout
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Horizon Ipé / Castle grey:     111 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                         113 euro m2

Veel toegepast in:

4-zijdig

Symmetry kleuren:
Warm Siena / Burnt Umber

Extreme R12 bruin/ teak:       85 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

Veel toegepast in:

3-zijdig

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: 102 euro m2

Veel toegepast in:

3-zijdig

Protect Plus 24Geborsteld  vanaf:         105 euro m2

Slipbestendig R13. Geborsteld oppervlakte
geeft authentieke karakter. Onderhoudsarm.

Advies vanaf:

Clips & regels:                           25 euro  m2

Atmosphere
138 mm  

LimaRioSao Paulo

BelemUshuaïaCayenne

met beschermend polymeeromhulsel

Grootste producent
van Europa in WPC.

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.
Prijslijst zijn globaal en beperkt houdbaar. 

Geborsteld vanaf:        119 euro m2

Slipbestendig R13. Geborsteld oppervlakte
geeft authentieke karakter. Onderhoudsarm.

Advies vanaf:

Clips & regels:                         25 euro m2

Atmosphere 180 mm
Extra breed.  

LimaRioSao Paulo

BelemUshuaïaCayenne

Glad / vlak  138 mm       85 euro m2
                         180 mm       89 euro m2

Met een vlakke of gladde afwerking heeft de
Elegance een zeer natuurlijke maar moderne
uitstraling. Advies vanaf:

Clips & regels:                         25 euro  m2

Elegance glad
138  of  180 mm  

Antraciet
     grijs

Iroise
 grijs Exotic

bruin Colorado
  bruin

Colorado  bruin 180

    Ribbel       138 mm       85 euro m2
                         180 mm       89 euro m2

Met een ribbel afwerking heeft de Elegance
een speels vlak, dat prima bij een zwembad
past. Advies vanaf:

Clips & regels:                         25 euro  m2

Elegance ribbel
138  of  180 mm  

houtstructuur  138 mm       85 euro m2
                                 180 mm       89 euro m2

Met een houtstructuur afwerking heeft de
Elegance een zeer natuurlijke uitstraling. Met
de tijd zal houtpatroon vervagen. 

Advies vanaf:

Clips & regels:                         25 euro  m2

Elegance houtstructuur
138  of  180 mm  

Antraciet
     grijs

Iroise
 grijs Exotic

bruin Colorado
  bruin

Antraciet
     grijs

Iroise
 grijs Exotic

bruin Colorado
  bruin

Na eerste blootstelling aan UV-stralen  wordt het
hout in de Elegance WPC tijdelijk geel. Na enkele
weken weer en wind, verzacht dit e�ect en nemen 
de planken nagenoeg hun oorspronkelijke kleur
weer aan.

Elegance 65% hout. 

A-merk houtcomposiet van twee fabrieken die marktleider zijn.
Daarom met fabrieksgarantie en informeer naar de montage-garantie. 2019Tot 1 mei
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Antraciet
     grijs

Iroise
 grijs Exotic

bruin Colorado
  bruin

A-kwaliteit houtsoorten die stabiel zijn, doen we graag voor u, met FSC.
Snelgroeiende Moso bamboe met duurzaamheids certi�caten en garantie.

Advies vanaf:

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

Alungu en Garapa:        109 euro m2
Padoek:                               139 euro m2
Ipé   189 euro m2

B-�x clips & regels                   25 euro m2

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

Improved Oak:                       99 euro m2

B-�x clips & regels                       25 euro m2

Advies vanaf:

Streek eigen eiken gemodi�ceerd.
Met veel karakter en tekening. Dus
robuuste look die prachtig vergrijsd.

Vergrijzing 1 jaar

Open gevelbekleding, blinde bevestiging en
kopse veer groef. Lengte 185 cm breedte 65,
100 en137 mm. Prima brandklasse en stabiel.

Moso Varibo:                               80 euro m2

Cobra clips & regels                         25 euro m2

Advies vanaf:

Op de foto is de 65 mm breedte solo gebuikt.

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

Moso rabat:                 88 euro m2
Advies vanaf:

Cobra clips & regels        25 euro m2

Moso Bamboo X-treme vergrijsd egaal en
krijgt de typische bamboo structuur.

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:

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:

Half open, blinde bevestiging lengte
90 tot 270 cm. Breed 145/120/70 mm.

Padoek:                  87 euro m2
Advies vanaf:

Padoek

Padoek is bekend om de hele rode kleur
direct na het schaven. In zeer korte tijd zal
de kleur vergrijzen met een fraaie tekening.

Cobra clips & regels               25 euro m2

Half open, blinde bevestiging lengte
90 tot 270 cm. Breed 145/120/70 mm.

Garapa:                   73 euro m2
Advies vanaf:

GARAPA

Garapa is bekend om de mooie gelige kleur.
Stabiele houtsoort en prima te schaven. De
kleur vergrijsd met een lichte tekening. 

Cobra clips & regels               25 euro m2

Kijk voor meer
Gevelparket op:

Awood.nl/projecten/

2019Tot 1 mei
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Antraciet
     grijs

Iroise
 grijs Exotic

bruin Colorado
  bruin

Innovatieve houtsoorten die zich bij Awood laten schaven tot een
onderscheidend en duurzaam Gevelparket.

Advies vanaf:

Shiplap pro�el lengte 215 tot 400 cm.

Advies vanaf:

Gevelparket in Thermo Fraké wordt steeds vaker
toegepast. De bijnaam Afrikaans Eiken komt door
de vergelijkbare tekening. Het voordeel t.o.v. echt
eiken is, dat de Fraké na de Thermo behandeling
heel stabiel is. 

RVS bevestiging & regels               15 euro m2

Advies vanaf:

 

         85 euro m2
Advies vanaf:

Ongeveer 3 cm dikUit 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.

         69 euro m2
Advies vanaf:

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

Ongeveer 3 cm dik

Dubbele Rhombus
Bij de Hult & Bult afwerking is de
lintzaag afdruk nog regelmatig
zichtbaar. Dit geeft de karakteristieke
look, een beetje Barnwood / Vintage.
Maar dan uit Eigen Streek.

Vergrijzing
in 1 jaar.

De Triple rhombus geeft een �jne moderne
doorlopende lijn aan een tuinwand of gevel. 
Het voordeel van dit pro�el is dat de wand
wel wind en waterdicht wordt. 

     Triple Ayous 25 mm:           79 euro m2
                                 32 mm:           98 euro m2
RVS bevestiging & regels               15 euro m2

De Ayous is een snel groeiend zachthout 
uit Afrika. Er zitten nauwelijks knoesten
en kwasten in en uitzonderlijk stabiel.
De Thermo Modi�catie gebeurt in NL. De
Duurzaamheid en stabiliteit is hierdoor 
sterk verbeterd.

Triple rhombusTriple rhombus

De Triple rhombus kan horizontaal
en verticaal gemonteerd worden.
Op de foto is de Ayous met UV-beits
behandeld door Greenpaints.

Verticale blinde montage geeft een
verrassend e�ect in de tuin. 

Vergrijzing binnen
1 jaar zonder UV

behandeling.

Awood schaaft de Fraké naar het pro�el dat
gewenst is. Leveren en/of monteren van 
Gevelparket in Fraké is onze specialiteit.
Latten 18 x 43 of toch liever de dubbele 
Rhombus. Informeer bij uw professional.

Fraké:                  87 euro m2
RVS bevestiging & regels               15 euro m2

Advies vanaf:

Siberische Lariks is een naaldhout uit
Siberië. Door het klimaat is deze langzamer
gegroeid dan de inlandse Lariks. Het hout
is hierdoor harder en lichter van kleur.
Met kleinere noesten en �jne jaarringen.

Siberisch Lariks
28 mm dik dubbele rombus

Advies vanaf:

Grenen Thermo gemodi�ceerd met een
betere duurzaamheid en stabiliteit dan
naturel grenenhout. De kenmerkende
noesten zijn er helaas niet uit te bakken.

Thermo Pine
Dubbele Rhombus

Thermo Pine
28 mm dik dubbele Rhombus 49 euro m2

42 euro m2

Dubbele Rhombus Fraké               81 euro m2

28x122 mm werkend. Vergrijsd snel.

Siberische Lariks
Dubbele Rhombus

Vergrijsd en advies om te behandelen met
anti schimmel of te kleuren met houtbeits.

2019Tot 1 mei

Fraké 18 x 43 mm latten*             79 euro m2

*latten 1 cm uit elkaar gemonteerd.

Fraké vergrijsd
heel mooi.
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