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* U kunt de garantievoorwaarden downloaden  
op de website silvadec.com

Steunend op onze ruime ervaring met de 
productie van houtcompoSiet, Streven 
wij nog altijd dezelfde ambitie na, 
namelijk het ontwerpen van producten 
voor buiteninrichting in lijn met uw behoeften 
en met de nieuwste designtrends!

dankzij de intrinsieke kwaliteiten van onze 
houtcomposiet die zowel duurzaam alS 
onderhoudSvriendelijk iS, kunt u ten volle 
genieten van de ontspannende momenten in 
uw tuin of aan uw zwembad!

een goed ingerichte tuin is een verlengde van 
uw “thuis”. daarom bieden wij een breed 
productgamma aan met een gevarieerd 
kleurenpalet, originele afwerkingen en ideeën 
voor een unieke tuininrichting!

deze missie staat bovenaan de prioriteitenlijst 
van onze r&d-ingenieurs. elk jaar opnieuw 
innoveren zij met ontwerpen die esthetiek 
combineren met hoogwaardige materialen, 
zonder dat ze daarbij de technische eisen en 
veiligheidsaspecten uit het oog verliezen.

alS franSe producent, pionier en marktleider, 
bieden we u 25 jaar garantie op onze 
producten. Samen met u ontwerpen we 
buitenruimten voor het leven!

een ecologiSch product

dankzij zijn technologische expertise 
(steunend op meer dan 25 jaar ervaring in 
noord-amerika) heeft Silvadec een unieke 
formule ontwikkeld voor de productie 
van een ecologische houtcomposiet die 
bedoeld is voor gebruik buitenshuis. de 
houtcomposiet Silvadec® is hoogwaardig 
materiaal dat in de massa is gekleurd. 
Het materiaal is voornamelijk van hout 
gemaakt en op basis van een mengsel van 
gerecycleerd houtmeel van franse origine 
(2/3) en van hogedichtheidpolyethyleen 
(1/3). dit bijzonder technische materiaal 
is duurzaam in de tijd, 100 % recyclebaar 
en niet giftig (bevat geen lijm en geen 
formaldehyde).

als lokale fabrikant kan Silvadec eveneens 
gebruikte materialen van zijn klanten 
recyclen. 

milieu-engagement

Silvadec past een milieumanagementsysteem 
toe dat aan strenge normen voldoet.

zo haalde het bedrijf in 2014 het iSo 
14001-certificaat, een extra waarborg 
van zijn engagement voor duurzame 
ontwikkeling. in 2017 behaalde Silvadec het 
Sgbc (Singapour green building certificate). 
dit certificaat versterkt het kwaliteitsimago 
van de producten en biedt toegang tot 
nieuwe markten.

het milieubeleid van Silvadec wordt gesteund 
door het franse agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’energie (ademe), dat 
de forexia®-houtcomposiet erkent als een 
uitstekend alternatief voor het gebruik van 
exotische houtsoorten, waarmee Silvadec 
bijdraagt tot de bestrijding van grootschalige 
ontbossing.

EEn lokaal,  
schoon En dUUrzaam prodUct

silvadEc, toonaangEvEnd  
op dE EUropEsE markt van dE hoUtcomposiEt
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GEGROEFDE ElEGancE-plank - cOlORaDO BRUIn

onze Silvadec® houtcomposiet is 
niet aan rot onderhevig en 
uv-beStendig en is daardoor de 
ideale oplossing voor uw terras, 
uw afsluiting, de gevel van uw 
woning of de ruimte rond het 
zwembad. het materiaal vereist 
geen behandeling; regelmatig 
schoonmaken volstaat. 

zelfs na langdurig gebruik 
worden de planken niet grijS, 
geven ze geen splinters af en 
blijven ze slipvast.

* u kunt de garantievoorwaarden downloaden 
op de website silvadec.com

 geen SplinterS

 niet aan rot 
onderhevig

 wordt niet 
grijS

GEGROEFDE ElEGancE-plank - EXOTIScH BRUIn

hoogwaardigE hoUtcomposiEt 
voor gEbrUik bUitEnshUis

aTMOSpHERE-ScHERMplank - anTRacIETGRIjSGlaDDE ElEGancE-plank - anTRacIETGRIjS

EUROPEES 
LEIDER25

GARANTIE
JAAR

TEGEN STRUCTURELE 
SCHADE DOOR 

SCHIMMELS 
EN INSECTEN*
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de unieke formule van onze Silvadec®- 
houtcomposiet, die hoofdzakelijk uit 
hout bestaat, biedt tal van voordelen. 
onze terraSplanken zijn vol 
en daardoor gemakkelijk te 
bewerken, net alS maSSief hout.

zij bieden een warme aanblik en zijn 
bestand tegen uv-stralen. 

ons discreet bevestigingssysteem met 
clips en schroeven uit roestvrij staal 
verlenen aan uw terras een sierlijke 
uitstraling. 

 tal van voordElEn 
bij gEbrUik

  volle plank, 
gemakkelijk 
te bewerken

GESTRUcTUREERDE ElEGancE-plank - anTRacIETGRIjS

GEGROEFDE ElEGancE-plank - EXOTIScH BRUIn GESTRUcTUREERDE ElEGancE-plank - anTRacIETGRIjS

HOTEl paRaGRapH RESORT & Spa - GEORGIë - GEGROEFDE ElEGancE-plank - EXOTIScH BRUIn

GEGROEFDE ElEGancE-plank - cOlORaDO BRUIn

 vereiSt geen enkele behandeling

 SlipvaSt

 beStand tegen vrieStemperaturen
 geSchikt voor ruimten 

rond het zwembad

 beStand tegen uv-StralenEen natuurlijk en tijdelijk zone�ect doet de planken na hun eerste 
blootstelling aan UV-stralen geel worden. Na enkele weken blootstelling 
aan weer en wind, verzacht dit e�ect en nemen de planken nagenoeg 
opnieuw hun oorspronkelijke en duurzame kleur aan.

NA ENKELE 
UREN IN 
DE ZON

NA ENKELE WEKEN 
BLOOTSTELLING AAN 

WEER EN WIND

OORSPRONKELIJKE 
KLEUR

NATUURLIJK 
ZONEFFECT

GESTABILISEERDE 
KLEUR

VÓÓR BLOOTSTELLING 
AAN UV-STRALEN

Aangezien hout een natuurlijk materiaal is, 
zijn de hier weergegeven kleuren niet-contractueel
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OORSPRONKE-
LIJKE KLEUR

NATUURLIJK 
ZONEFFECTGESTABILISEERDE 

KLEUR

Geldt niet 

voor de 

atmosphere- 

planken
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onze r&d-afdel ing innoveert met de 
ontwikkeling van moduleerbare en praktische 
producten die houtcomposiet met moderne, 
esthetische materialen combineren.

o n t d e k  o n s  p r o d u c t g a m m a , 
gebruikSvriendelijke producten, die 
duurzaam en milieuvriendelijk zijn en waarmee 
u in alle vertrouwen en op een stijlvolle manier
uw buitenruimten kunt inrichten.

silvadEc biEdt U  
EEn UitgEbrEid prodUctgamma aan 

 terraS

 afSluiting

 gevelbekleding

 reling

de Silvadec® composietplanken voor terras, afsluiting en gevelbekleding kunnen in twee grote families worden ingedeeld:

het Naturelle-gamma voor liefhebbers van authenticiteit en het HIGH-TECH-gamma voor fans van moderniteit.
uw keuze wordt daarom niet alleen bepaald door uw verwachtingen op het vlak van gebruik en onderhoud, maar ook op het 
vlak van esthetiek en design.
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Fabricageproces: 
co-extrusie

Fabricageproces: 
aluminium extrusie

kEnMERkEn
Silvadec®-houtcomposiet 
met een beschermend 
polymeeromhulsel 

kEnMERkEn
plank van gemoffeld 
aluminium

TROEVEn
•  Geen tijdelijke verkleuring
•  Kan gemakkelijk worden

gereinigd
• Zeer slipvast

TROEVEn
•  hiermee kan men een

opengewerkte of volle
modulaire afsluiting maken

•  Onderhoudsvriendelijk
•  Een plank die met alle

accessoires van Silvadec kan
worden gecombineerd

aTMOSpHERE-plank

afsluiting

terras afsluiting gevelbekleding

alUMInIUM plank

Fabricageproces: Extrusie  

kEnMERkEn
in de massa gekleurde Silvadec®- 
houtcomposiet

TROEVEn
•  Bijzonder natuurlijk uitzicht van het oppervlak, dat

erg lijkt op dat van onbewerkt hout.
•  De planken kunnen even gemakkelijk worden

bewerkt als massief hout en kunnen worden
geschuurd, geschaafd en doorboord.

• Zeer slipvast

ElEGancE-plank

terras

terras

afsluiting reling

EMOTIOn-plank

zonwering

GaMMa GaMMa 



gamma terraS
de keuze voor een uitzonderlijk terras

hoE kiEst U Uw tErrasplank?
hieronder hebben we een aantal techniSche herkenningSpunten op een rijtje gezet, 

die u helpen bij uw keuze:

wat de kleurenkeuze betreft, donkere kleuren 
hebben het voordeel dat vuil er minder snel zichtbaar 
op is. bij gebruik voor terrassen of ruimten rond een 
zwembad voelen licht kleuren minder warm aan op 
blote voeten. onze terrasplanken onderscheiden zich 
niettemin door het feit dat ze een hoog houtgehalte 
hebben waardoor ze minder warm zijn dan andere 

houtcomposieten. de temperatuur van onze planken 
onder invloed van de zon is - ongeacht hun kleur - 
vergelijkbaar met die van terrasplanken van exotisch 
hout. alleen de geco-extrudeerde atmosphere-plank 
is warmer, doordat ze met een polymeercoating is 
bedekt.

aTMOSpHERE-plank lIMa palM ISlanD RESORT, DUBaI. GEGROEFDE ElEGancE-plank - EXOTIScH BRUIn 

aTMOSpHERE-plank cayEnnE GEGROEFDE ElEGancE-plank - EXOTIScH BRUIn GEGROEFDE ElEGancE-plank - anTRacIETGRIjS
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Silvadec terrasplank: 
kenmerken/toepassingen 

Elegance  
gegroefd

Elegance  
glad

Elegance  
gestructureerd

Emotion  
glad

Atmosphere 
geborsteld

•  Keuze, maatwerk 
(afmetingen, kleuren, afwerkingen) ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★

• Te bewerken als massief hout ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★

• Tijdelijke verkleuring JA JA JA JA NEEN

• Krasbestendigheid ★★★ ★ ★★ ★ ★★
•  Herstelbaar oppervlak 

(schuren) ★★ ★★★ ★ ★★★ n.v.t.

• Slipvastheid ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★
•  Voelt comfortabel aan met blote voeten 

(temperatuur van de plank in de zon) in 
vergelijking met exotisch hout

★★ ★★ ★★ ★★ ★

• Onderhoudsvriendelijkheid ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★
•  Geschikt voor buitenruimtes die 

worden blootgesteld aan uv-straling en 
regen

★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★

•  Geschikt voor overdekte of afgeschermde 
ruimtes n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. ★★★

★: gemiddeld       ★ ★: goed ★ ★ ★ : zeer goed n.v.t.: niet van toepassing
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elegance-plank
EindElozE mogElijkhEdEn om Uw tErras tE 

pErsonalisErEn

de elegance-plank is verkrijgbaar 
i n  v e r S c h i l l e n d e  k l e u r e n , 
breedten, afwerkingen en met 
diverSe acceSSoireS, zodat u uw 
buitenruimten volledig naar eigen wens 
kunt inrichten.

2 breedten: 138 en 180 mm 
4 kleuren

GEGROEFDE ElEGancE-plank - EXOTIScH BRUIn

panORaMIScH TERRaS Van DE TOUR MOnTpaRnaSSE 
In paRIjS, FRankRIjk. GEGROEFDE ElEGancE-plankEn - 

anTRacIETGRIjS En IROISEGRIjS GEGROEFDE ElEGancE-plank - anTRacIETGRIjS

GlaDDE ElEGancE-plank - EXOTIScH BRUIn GlaDDE En GEGROEFDE ElEGancE-plank - anTRacIETGRIjS

GlaDDE ElEGancE-plank - anTRacIETGRIjS

gegroefde elegance-plankgladde elegance-plank
2 breedten: 138 en 180 mm

4 kleuren

GEGROEFDE ElEGancE-plank - EXOTIScH BRUIn

Naturelle-gamma
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2 breedten: 
138 en 180 mm

4 kleuren

geStructureerde elegance-plank

emotion-plank
kiEs voor dE warmE Uitstraling 

van dE Emotion-plank

l a a t  u  v e r r a s s e n  d o o r  h e t 
uitzonderlijke karakter van een 
emotion-terras. de willekeurige 
injectie van kleurstoffen in de 
houtcomposiet maakt elke plank 
uniek!

de gestructureerde afwerking heeft een 
oppervlaktepatroon dat na verloop van tijd 

vervaagt waardoor het een natuurlijk verweerd 
uiterlijk krijgt.

ÉMOTIOn-plank 
SaVannE

GESTRUcTUREERDE ElEGancE-plank - EXOTIScH BRUIn

GESTRUcTUREERDE ElEGancE-plank - IROISEGRIjS

GESTRUcTUREERDE ElEGancE-plank - anTRacIETGRIjS

EMOTIOn-plank, EqUaTOR

EMOTIOn-plank, SaVannEEMOTIOn-plank, EqUaTOR

Naturelle-gamma
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atmoSphere-plank
kiEs voor EEn innovErEndE plank diE 

voor Elk gEbrUik gEschikt is

de kwaliteiten van deze plank zijn te danken 
aan een technologiSche innovatie die het 
omhulsel bestand tegen vlekken en heel slipvast 
maken. bovendien is de atmosphere-plank 
waterdicht en voldoet ze aan de eisen van een 

gemakkelijk en vlot onderhoud.
haar intense kleur zonder kleurverschillen, haar 
uv-bestendigheid en haar geborstelde korrel 
verlenen aan deze plank een uniek karakter.

emotion-plank breedte 138 mm
2 kleuren

EMOTIOn-plank, SaVannE

EMOTIOn-plank, SaVannEEMOTIOn-plankEn SaVannE En EqUaTOR aTMOSpHERE-plank cayEnnE

NiEuw

EEn SObErE En vErfijndE 

KlEurScHaKErinG vOOr 

mEEr auTHEnTiciTEiT!

High-Tech-gamma
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atmoSphere-plank

de atmoSphere-plank 
iS in zeS  

verSchillende kleuren 
verkrijgbaar.

 uitStekende SlipvaStheid

 duurzaamheid en kleurvaStheid

 geborSteld uitzicht

 gemakkelijk en Snel onderhoud

aTMOSpHERE-plank SaO paUlO

aTMOSpHERE-plank USHUaIa

aTMOSpHERE-plank lIMaaTMOSpHERE-plank USHUaIaaTMOSpHERE-plank cayEnnE

aTMOSpHERE-plank cayEnnE

NiEuw

vErKrijGbaar in 

EEn brEEdTE van 180 mm
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Afwerkings-  
plank 

Eenvoudige  

clip

Verbindings-  

clip

Begin- en  

eindclip 

Speciale composiet- 

schroef

Invisiclip

Hoekprofiel 

 van aluminium

LED 
terras 

Afwerkings- 

boord 

Demonteerbare 

aluminium clip 

Glijwerend 

insert

Terras- 

plank 

Vloerbalk van  

houtcomposiet 

of aluminium

tE
rr

a
s-

g
a

m
m

a

vloerbalk van houtcomposiet:  
alleen geschikt voor bevestiging op een 

vlakke betonplaat. 
afmetingen in mm:  50 x 50 x 3000  

of 50 x 50 x 4000

*verborgen bevestigingssysteem

afwerkingsboord:
afmetingen in mm:  

 70 x 20 x 2000
beschikbaar in de gamma’s 

Elegance, Emotion en 
atmosphere.

invisiclip:
accessoire bestemd  

om de clip te verbergen.

aluminium hoekprofiel:
voor een sierlijke  

omtrekafwerking van uw terras.
afmetingen in mm:  

37 x 74 x 2000

ledstrip voor het 
terras 

afmetingen in mm:  
 50 x 23 x 2000
(te bestellen met 

ledvoeding) 

autonome vloerlampjes  
hoogte 35 mm – boordiameter: 

35 mm. vloerlampjes op 
zonne-energie voor uw 

terras van houtcomposiet. 
waterbestendig ip65.  

verkocht in dozen van 4

afwerkingSacceSSoireS

gladde afwerking
afmetingen in mm:  
138 x 23 x 4.000

beschikbaar in 1 m tot 4 m 
op speciale bestelling.
kleuren: savannebruin, 

equatorbruin.

Emotion-planken

atmosphere-planken
geborstelde afwerking
afmetingen in mm:  
138 of 180 x 23 x 4000

kleuren:  
sao paulo-bruin, 
rio-bruin, 
lima-bruin,  
cayenne-grijs,  
Ushuaïa-grijs,  
belém-grijs 

Elegance-planken

gladde afwerking
afmetingen in mm:  

 138 x 23 x 4.000 en 180 x 23 x 4000

gestructureerde afwerking
afmetingen in mm:  

138 x 23 x 4.000 en 180 x 23 x 4000

gegroefde afwerking
afmetingen in mm:  

138 x 23 x 4.000 en 180 x 23 x 4000

beschikbaar in 1 m tot 6 m op speciale bestelling.  
kleuren: coloradobruin, exotisch bruin, antracietgrijs en iroisegrijs.

afwerkingsplank:
afmetingen in mm:  
 138 x 23 x 4000

of 180 x 23 x 4000
verkrijgbaar in de kleuren  
van het Elegance- en het 

atmosphere-gamma.

Eenvoudige roest-
vrijstalen clip:

voor de kruising plank/
vloerbalk.

speciale roestvrijstalen 
composietschroeven: 

schroeven in een kleur die op ons 
gamma terrasplanken afgestemd is.

roestvrijstalen verbindingsclip:
om meerdere  plankhoeken met dezelfde 

vloerbalk te verbinden.
deze clip kan niet met een aluminium vloer-

balk worden gecombineerd.

roestvrijstalen begin- en eindclip: 
om de planken aan de rand van het terras aan 

elke vloerbalk te bevestigen.

demonteerbare aluminium clip  
biedt toegang tot een element onder het terras en 

zorgt ervoor dat een terras
gedeeltelijk kan worden gedemonteerd. doos met 

10 clips met schroeven.

schroef voor aluminium vloerbalk 
schroef die met eenvoudige clip,  

begin- en eindclip en aluminium vloerbalk 
kan worden gecombineerd. zakje met 360 

schroeven
Ø 3,5 x 19 mm

montageacceSSoireS*

aluminium vloerbalk
hiermee kunnen de terrasdragers verder 

van elkaar worden opgesteld: 90 cm 
voor een privéproject en 60 cm voor een 

project voor openbaar gebruik.  
afmetingen: 47 x 76 x 4000 mm

nieuw

nieuw

 plaaTSInG  
Op TERRaSDRa-
GERS

 plaaTSInG Op  
BETOnplaaT 

reinigingSproducten

Naturelle-gamma

High-Tech-gamma
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silvanet
•  Reinigingsproduct voor 

planken van houtcomposiet.
•  Hiermee kunnen 

aangekoekte vlekken worden 
weggewerkt.

•  Inhoud: 1 liter.

silvaction
•  Reinigingsproduct voor 

groene afzetting 
en korstmos

•  Gebruiksklaar, 
zonder naspoelen 

•  Inhoud: 5 liter

silvawash
•  Reinigingsproduct op basis 

van klei, 100 % minerale 
oorsprong.

•  Speciaal voor houtcomposiet. 
absorbeert 
vetvlekken.

• Wordt droog gebruikt.
• Netto gewicht: 200 g. HardnEKKiGE

vlEKKEn
GrOEnE afzETTinGEn

 En KOrSTmOS
vET-  

vlEKKEn



verkrijgbaar in 4 kleuren; de fijne afwerking zorgt voor een 
origineel design en voegt een warme toets toe.

gebruik omkeerbare  schermplanken (met een gladde en een 
gegroefde kant) voor de samenstelling van een paneel of een 
afsluiting op maat.

 onderhoudSvriendelijk 
en beStand  

tegen vlekken

 kleurvaSt,  
wordt niet grijS zoalS 

maSSief hout

aTMOSpHERE-ScHERMplank - anTRacIETGRIjS

gamma afSluiting
ElkE tUin zijn dEcor 

de af s lu i t ing  van  S i l vadec ®-
houtcomposiet is praktisch en 
geschikt voor elk type ondergrond 
en vormt een harmonieus geheel 
met uw terras.
l a a t  u  v e r l e i d e n  d o o r  z i j n 
moduleerbaarheid en zijn accessoires 
die een persoonlijke toets toevoegen 
en uw afsluiting een uniek karakter 
verlenen!

bij Silvadec hebt u de keuze uit 
drie schermplanken: elegance 
(houtuitzicht), atmosphere (modern 
uitzicht, geen kleurenvariatie 
en onderhoudsvriendeli jk)  en 
aluminium (mogeli jkheid van 
opengewerkte plaatsing)

elegance-Schermplank atmoSphere-Schermplank

  omkeerbare planken

   geteSt in de windtunnel,  
beStand tegen windSnelheden van 
120 km/u 

  palen van gemoffeld aluminium, 
met Qualicoat-label en 10-jarige 
garantie

breedte 21 x 150 x 1783 mm
2 kleuren

breedte 21 x 150 x 1783 mm
4 kleuren

ElEGancE-ScHERMplank - EXOTIScH BRUInElEGancE-ScHERMplank - anTRacIETGRIjS aTMOSpHERE-ScHERMplank - lIcHTGRIjS

Naturelle-gamma High-Tech-gamma
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aluminium Schermplank
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(voor een hoogte van  

maximaal 1,26 m voor 

het gladde gamma)

 

Afdekkapje

Bovenste geleidebalk 

(of lichtlijst)

Tussenliggende geleidebalk 

(of lichtlijst) 

om de 3 planken

Schermplank 

Decors van 

aluminium en glas

 
Lichtgevende geleidebalk 

(of tussenliggende geleidebalk)

Bodemplaat 

(of schermplank)

Onderste geleidebalk

Verbindingsstukken

Plastic afstandsblokje 

(optie)

  
Paalsteun

Paal

Afwerkingslat 

(optie)  

met de aluminium planken kunt u uw buitenruimten beveiligen, een private zone vormen 
of uw tuin van een stijlvolle en duurzame bekleding voorzien. deze kunnen prachtig met de 
Silvadec® houtcomposiet worden gecombineerd en ze zijn compatibel met al onze aluminium 
accessoires.

KLEUR VAN DE ACCESSOIRES 
GLADDE AFWERKING:

 Antracietgrijs RAL 7015 glanzend
 Metaalgrijs RAL 9006 mat metallic
 Bruin RAL 8025 MAT

KLEUR VAN DE ACCESSOIRES 
GEZANDSTRAALDE AFWERKING:

 Gezandstraald antracietgrijs RAL 7016 mat
 Gezandstraald metaalgrijs RAL 7042 mat

ELEGANCE-
SChERmpLANKEN

 Exotisch bruin
 Antracietgrijs

ATmOSphERE-SChERmpLANKEN 
(GECO-ExTRUDEERD):

 Lichtbruin
 Donkerbruin

 Lichtgrijs
 Antracietgrijs

maak EEn afslUiting van ElEgancE- of 
atmosphErE-schErmplankEn

presentatievoorbeeld  
  met de gladde accessoires.

afmetingen 21 x 148  
(146 gestapeld) x 1797 mm

glad en gezandstraald 
antracietgrijs

  ‘volle’ of opengewerkte montage met 
behulp van dwarSverbindingen van 15 mm 
die op elkaar kunnen worden geStapeld
  plank van gemoffeld aluminium 
met 10 jaar garantie*
  recyclebare plank
  onderhoudSvriendelijk

High-Tech-gamma
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de plantenwereld minerale Sfeer eigentijdSe Stijl

decorS voor afSluiting
ontdek de nieuwe decoratiepanelen voor een gezellige en elegante tuin!

de Silvadec-decors vormen volwaardige oplossingen voor uw landschapsinrichting.
ze geven uw afsluiting een moderne toets en personaliseren uw tuin.

alle aluminium decors zijn verkrijgbaar in lichtgrijs en antracietgrijs, in een gladde en gezandstraalde versie.

botanisch paneel

botanisch paneel dat heel wat 
mogelijkheden biedt om uw 
afsluiting te ‘vergroenen’. kan in 
de verschillende palen van Silvadec 
worden geïntegreerd en wordt 
zonder de planten geleverd.

aluminium decor  
met plantenmotief
dit licht opengewerkte decor staat 
garant voor een gevoel van comfort 
en intimiteit.

mineraal decor 
van aluminium
dit decor zal u overtuigen 
door zijn opengewerkte 
kant, waarlangs het licht kan 
binnenvallen, en door zijn 
harmonieuze vormen.

het minerale gabion-
paneel van verzinkt 
staal
ons paneel past op een harmonieuze 
manier in uw Silvadec-afsluiting. 
dit is een ideaal decoratie-element 
waarmee u uw tuin kunt aankleden.
zonder vulling geleverd
aanbevolen granulometrie: 
15 x 25 mm

stadsdecor  
van aluminium
dit decor kan op een elegante  
manier met de planken van 
houtcomposiet worden gecombineerd 
en creëert op die manier een moderne 
en strakke stijl die bij ieder type 
buitenomgeving past.

glazen decor
deze glazen decors laten het licht 
door en geven een verlichte en 
zuivere toets aan uw afsluiting.  
verkrijgbaar in matglas 
(ondoorzichtig) en doorzichtig glas.

•  30 cm hoog;
in plaats van twee schermplanken

•  30 cm hoog;
in plaats van twee schermplanken

•  30 cm hoog;
in plaats van twee schermplanken

•  30 cm hoog;
in plaats van drie schermplanken

•  afmetingen (l x h): 800 x 1800 mm

•  afmetingen (l x h): 800 x 1800 mm

4 verstevigingselementen in 
‘laddervorm’ over de volledige 

hoogte van het paneel
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  DEcORaTIE-IDEE: 
lEDSTRIpS VOOR HET TERRaS: 
gebruik de strips om treden aan 
te duiden. 

lIcHTGEVEnDE GElEIDEBalk:  
kan in plaats van een onderste 
geleidebalk worden gebruikt om 
een weg af te bakenen.

te bestellen met de led-voeding, waarmee tot 3 leds kunnen worden aangesloten

 voor afSluiting  voor het terraS

de ledstrips
Sfeeraccessoire waarmee u uw terras 
of uw afsluiting kunt verlichten.

lEdstrip voor paal
(te bestellen met 
een ledvoeding)

lichtgevende 
geleidebalk

(te bestellen met een ledvoeding)

ledstrip voor het terras 
(te bestellen met 
een ledvoeding)

verbindingsstukken  
bovenste geleidebalk
om de verticaliteit en de 
hartafstand 
van de paal te verzeke-
ren. vergemakkelijken de 
plaatsing

bodemplaat: 
vereenvoudigt plaatsing op hellend 
terrein en vermijdt elk contact van de 
eerste plank met de grond.
afmetingen: 21 x 153 x 1798 mm
glad en gezandstraald antracietgrijs
gezandstraald metaalgrijs

regelblok: 
hiermee kunnen de planken 
hoger worden gelegd en kan 
hun hoogte op een oneffen 
ondergrond worden aangepast.

zakje met 22 stapelbare 
dwarsverbindingen van 15 
mm.  
hiermee kunnen alleen de 
aluminium schermplanken 
worden opengewerkt.
dit accessoire kan niet in 
combinatie met de scherm-
planken van houtcomposiet 
worden gebruikt.

glad en gezand-
straald  

antracietgrijs

gamma afSluiting

U kUnT BIj SIlVaDEc TEREcHT VOOR TwEE GaMMa’S accESSOIRES waaRMEE U Uw aFSlUITInG kUnT pERSOnalISEREn: 
accESSOIRES MET EEn GlaDDE OF MET EEn GEzanDSTRaalDE aFwERkInG.

gamma afSluiting

Sterke-windpaal, hoekpaal en afdekkapje

sterke-windpaal hoekpaalhalve muurvertrekpaal en bijbehorend afdekkapje

afmetingen van de paal in mm: 70  x 70 x 1260 en 70 x 70 x 2315 (met gladde afwerking).
afmetingen van de sterke-windpaal (3 in 1) in mm: 70 x 64 x 1260 en 70 x 64 x 2315 (gezand-

straalde afwerking).
afmetingen van het afdekkapje in mm: 70 x 70 (met gladde afwerking).

afmetingen van het afdekkapje in mm: 65 x 70 (met gezandstraalde afwerking).

afmetingen van de paal in mm: 70 x 35 x 1845  
(in gladde en in gezandstraalde versie)

afmetingen van het afdekkapje in mm: 70 x 35 (in gladde en in 
gezandstraalde versie)

(afdekkapje afzonderlijk te bestellen)

plaatsing onder de eerste plank om de afsluiting te ondersteunen.
afmetingen in mm: 23,3 x 14 x 1730 (voor de gladde afwerking).

23,4 x 14 x 1736 (voor de gezandstraalde afwerking).

voor de bevestiging van de paal in de ondergrond, type betonplaat.
door de plaatsing op een paalsteun kan de afsluiting tot 1260 mm in een gladde 
afwerking en 1800 mm in een gezandstraalde afwerking worden geïnstalleerd.

afmetingen in mm: 100 x 140 x 75 (voor de gladde afwerking).
108 x 133 x 83 (voor de gezandstraalde afwerking).

paalSteun

kleuren van de acceSSoireS met een gladde afwerking

bruin:  
ral 8025 mat,

metaalgrijs:  
ral 9006 mat metallic,

antracietgrijs:  
ral 7015 glanzend.

kleuren van de acceSSoireS met een gezandStraalde afwerking

gezandstraald metaalgrijs:  
ral 7042 mat,

gezandstraald antracietgrijs:  
ral 7016 mat,

elegance-Schermplanken

Exotisch bruin,
antracietgrijs

atmoSphere-Schermplanken aluminium Schermplank

lichtbruin, donkerbruin,
lichtgrijs, antracietgrijs

Er moet minstens een tussenliggende geleidebalk om 
de drie planken worden geïnstalleerd.  

afmetingen in mm:  
23,3 x 24 x 1730 (voor de gladde afwerking).

23,3 x 24 x 1736 (voor de gezandstraalde afwerking).

bovenSte, tuSSenliggende en onderSte geleidebalken

plaatsing op de bovenste plank.
afmetingen in mm:  

40 x 38 x 1730 (voor de gladde afwerking).
40  x 38  x 1736 (voor de gezandstraalde afwerking).

afwerkingSlat

afmetingen in mm: 27 x 9,5 x 1815  
(in gladde en in gezandstraalde afwerking).

op de foto’s worden de accessoires van het gladde gamma weergegeven.

nieuw

nieuw

optionele acceSSoireS
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Naturelle-gamma

gamma 
reling

EsthEtiEk tEn diEnstE 
van dE vEilighEid 

de reling is verkrijgbaar in twee 
kleuren van de elegance-plank: 
exotisch bruin en antracietgrijs. 
de palen en de acceSSoireS zijn in 
glad antracietgrijS uitgevoerd

de reling is stevig en bestendig en 
voldoet aan de franse normen nf p 
01-013, nf p 01-012 en aan de europese
norm eurocode en1991-1-1* voor de
klassen a en b (woning, residentieel
en kantoren).

*  overeenkomstig de nationale bijlage nf p

06-11-2/a1.

 op maat aanpaSbaar

  ledverlichting 
mogelijk 

  kan hellingen 
tot 40 graden 
volgen

 gamma  
gevelbekleding

gEvEls mEt stijl

Met de gevelbekleding van Silvadec kunt 
u uw verbeelding de vrije loop laten
voor een grenzeloze perSonaliSatie !
De opengewerkte planken zijn zowel
bestemd voor collectieve woningen en
voor particuliere woningen als voor de
niet-residentiële sector. zij verlenen aan

de diverse toepassingen een moderne 
uitstraling en bieden nieuwe oplossingen 
op het vlak van gevelbekledingen.
Behalve zijn esthetisch aspect, heeft 
dit gamma een verrassend  trenDy 
kleurenpalet.
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de zonwering
combinEEr EsthEtiEk En comfort!

High-Tech-gamma

atmosphere 
opengewerkte plank

lichtgrijs

comfortabel!
gevelbekledingselement 
waarmee de lichtsterkte 
en de temperatuur en 
daardoor ook het comfort 
in de woning kunnen 
worden verbeterd.

praktiSch en 
eSthetiSch!
de zonwering van 
silvadec, die van 
houtcomposiet en een 
versterkende structuur van 
aluminium is gemaakt, 
is een moduleerbare 
oplossing die aan 
verschillende configuraties 
kan worden aangepast.

duurzaam!
gemaakt van een 
mengsel van gerecycleerd 
houtmeel van franse 
origine (2/3) en van 
hogedichtheidpolyethyleen 
(1/3).

atmosphere 
opengewerkte plank

donkerbruin

atmosphere 
opengewerkte plank

lichtbruin

atmosphere 
opengewerkte plank

antracietgrijs

atmosphere 
opengewerkte plank

crèmewit

De afwerkingsaccessoires zijn beschikbaar in de 5 kleuren van de 
planken voor een “ton sur ton” of gecontrasteerde afwerking.

techniSche kenmerken 
•  Plank van houtcomposiet met een

doorsnede van 50 x 80 mm en een
aluminium versterking van 30 x 20 x
2 mm.

•  Kleuren: exotisch bruin en
antracietgrijs

• Bijbehorend afdekkapje
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De planken van SilvaDec® houtcompoSiet 
hebben geen Specifieke beScherming noDig 
(geen behanDelingSproDuct). Ze moeten wel 
regelmatig worDen Schoongemaakt, ZoDat 
Ze in een goeDe Staat blijven.

ALGEMENE REGELS VOOR ONDERHOUD 
Het is van essentieel belang dat u uw terras één 
keer per jaar wast, bij voorkeur tijdens de lente. 
De afsluitingspanelen dienen twee keer per jaar te 
worden schoongemaakt. 

Gebruik hiervoor een schuurborstel - schuur daarbij 
altijd in de lengterichting van de planken en was 
met water met een verdund zacht reinigingsmiddel 
(bv. afwasproduct) - Reinig de ruimten tussen de 
terrasplanken met een metalen mes, zodat het water 
vlot kan worden afgevoerd. 

TE VERMIJDEN
Gebruik geen hogedrukreiniger 
 Gebruik geen oplosmiddelen 
 Breng geen lazuurolie, verf of beschermings-/

opfris-/vernieuwingsproduct op het oppervlak van 
de planken aan 

HET HIGH-TECH-GAMMA
De Atmosphere-plank biedt dankzij haar coating 
een doeltreffende en duurzame bescherming tegen 
voedselvlekken op een terras (vet) en uitlopers en 
sporen van verontreiniging bij verticaal gebruik 
(afsluiting en gevelbekleding). 
De planken van het HIGH-TECH-gamma moeten één 
keer per jaar met een schuurborstel, warm water 
en een verdund zacht reinigingsmiddel (bv. zwarte 
zeep) worden schoongemaakt. Het gebruik van een 
hogedrukreiniger wordt niet aanbevolen, want in 
sommige gebruiksomstandigheden wordt hierdoor 
het oppervlak van de planken aangetast.

meer informatie vindt u op onze onderhoudsfiche 
op silvadec.com

voor terraS en afSluiting 
uit Silvadec houtcompoSiet

onderhoud van de planken bezoek 
Silvadec op het internet

 al onze producten  advieS  ideeën & inSpiratie

silvadec.com
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VERDElER

silvadec.com

GevelbekledingRelingAfsluitingTerras

SIlVaDEc 

Nederland 
Erfstraat 19, 

5405 BE  Uden,

+31 (0)413 249 885

info@awood.nl

BEzOEk OnS 

op Facebook  | YouTube | LinkedIn | Instagram  | Twitter 




