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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

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


