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

Bouwplannen?

Kijk ook op: www.awood.nl

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.
Prijslijst zijn globaal en beperkt houdbaar. 

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.


