
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

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


