
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


