CATALOGUS

MADE IN

GERMANY

8 goede redenen om voor Silvadec te
kiezen voor uw buiteninrichting

1 Een Franse fabrikant, die sinds 2001
een pioniersrol speelt in Europa

2 Gebruiks- en onderhoudsvriendelijke
producten

3 Planken van onbederfelijk
 outcomposiet, die niet grijs worden,
h
die vrij zijn van splinters en die voor
gebruik buiten werden ontworpen

4 Prestigieuze en duurzame referenties in
Frankrijk en daarbuiten

5 Engagement ten opzichte van het
milieu: producten op basis van
gerecycleerde en 100 % recycleerbare
materialen. Onderneming met
ISO 14001- en PEFC-certificatie.

2

6 Terras- en afsluitingsplanken met een
garantie van 25 jaar*

7 Een ruime keuze terras-, afsluitings- en
gevelbekledingsplanken met een groot
assortiment kleuren, afwerkingen en
accessoires voor een niet te evenaren
modulariteit en individualisering

8 Een onderneming gericht op innovatie
die mee de trends bepaalt op de markt

Onze oplossingen
voor buiteninrichting
GEVELBEKLEDING
TERRAS

Onze R&D-afdeling innoveert met de
ontwikkeling van moduleerbare en praktische
producten die houtcomposiet met moderne,
esthetische materialen combineren.

afsluiting

Ontdek ons productgamma,
GEBRUIKSVRIENDELIJKE PRODUCTEN,
die duurzaam en milieuvriendelijk zijn en
waarmee u in alle vertrouwen en op een stijlvolle
manier uw buitenruimten kunt inrichten.
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⅔ houtmeel

⅓ HD polyethyleen

Het houtcomposiet van Silvadec biedt uitzonderlijke gebruikskwaliteiten! Zijn unieke formulering, die voornamelijk uit hout bestaat,
heeft geen gelijke in Europa. Samenstelling: mengsel van ⅔ houtmeel van Franse origine en ⅓ hoge dichtheid polyethyleen.
De Silvadec® planken voor terrassen, afsluitingen en gevelbekledingen kunnen in twee grote families
worden ingedeeld:

Naturelle

Het
-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.

Naturelle-Gamma

mono-geëxtrudeerde plank

High-TECH-Gamma

Geco-extrudeerde plank

De planken van het
Naturelle-gamma
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Aluminium plank

De planken van het
High-tech-gamma

Fabricageproces:
Extrusie

Fabricageproces:
Co-extrusie

Fabricageproces:
Aluminium extrusie

KENMERKEN
In de massa gekleurd Silvadec®houtcomposiet

KENMERKEN
Silvadec®-houtcomposiet met een
beschermend polymeeromhulsel

KENMERKEN
Plank van gemoffeld aluminium

TROEVEN
• Bijzonder natuurlijk uitzicht van het
oppervlak, dat erg lijkt op dat van
onbewerkt hout.
•D
 e planken kunnen even gemakkelijk
worden bewerkt als massief hout en
kunnen worden geschuurd, geschaafd
en doorboord.
• Zeer slipvast

TROEVEN
• Vormt geen bruine vlekken
• Huishoudelijke vlekken worden
gemakkelijk schoongemaakt
• Zeer slipvast

TROEVEN
• Hiermee kunt u een opengewerkte of
volle modulaire afsluiting maken
• Onderhoudsvriendelijk
• Een plank die met alle accessoires van
Silvadec kan worden gecombineerd

Zeer hoogwaardig houtcomposiet
voor gebruik buitenshuis

niet aan rot onderhevig

vorstbestendig

bestand tegen uv-stralen
geen splinters
geschikt voor zwembadomgevingen

alveolaire plank, die aan
verticaal gebruik is aangepast

wordt niet grijs zoals massief hout

volle plank, gemakkelijk te bewerken

vereist geen enkele behandeling

slipvast
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GARANTIE
JAAR*

EUROPEES

MADE IN

LEIDER

GERMANY

* U kunt de garantievoorwaarden downloaden
op de website silvadec.com
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Emotion Taiga Grijs

terras
Elegance schermplank.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 08
Emotion schermplank. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 13
Atmosphere schermplank .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 16
Stel zelf uw terras samen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 20
Hoe kiest u
uw terrasplank?.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 22
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* U kunt de garantievoorwaarden
downloaden op de website
silvadec.com
Atmosphere Cayennegrijs

terras

De keuze voor een uitzonderlijk terras
Ontdek onze drie terrasplanken Elegance, Emotion en Atmosphere, die zich
onderscheiden door hun esthetische en technische kwaliteiten Kan met alle
plaatsings- en afwerkingsaccessoires worden gecombineerd.

Naturelle-Gamma

Plank van houtcomposiet
mono-geëxtrudeerd

De planken van het
Naturelle-gamma
ELEGANCE PLANK

High-TECH-Gamma

Plank van houtcomposiet
geco-extrudeerd met
polymeer omhulsel

De planken van het
High-Tech-gamma

Atmosphere PLANK

EMOTION PLANK
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Naturelle-Gamma

Elegance plank
EINDELOZE MOGELIJKHEDEN OM UW
TERRAS TE PERSONALISEREN

De Elegance plank is verkrijgbaar in verschillende kleuren, breedten,
afwerkingen en met diverse accessoires, zodat u uw buitenruimten
volledig naar eigen wens kunt inrichten.

* U kunt de garantievoorwaarden downloaden
op de website silvadec.com
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Elegance gegroefd Exotisch Bruin

terras

Naturelle-Gamma

ELEGANCE GESTRUCTUREERD ANTRACIET GRIJS

Gestructureerde Elegance plank
Laat u verleiden door de authentieke en trendy afwerking,
die verwijst naar de generfde structuur van hout.

2 breedten: 138 en 180 mm
4 kleuren

De oppervlakteafwerking
patineert en verzacht
met de tijd en
krijgt naarmate de
seizoenen vorderen,
een steeds natuurlijker
uitzicht.

Antracietgrijs

Exotisch bruin

Colorado bruin

Iroise grijs
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Naturelle-Gamma

Gegroefde Elegance plank
De gegroefde afwerking van de plank staat garant voor een tijdloze
esthetiek en een optimale slipweerstand.

2 breedten: 138 en 180 mm
4 kleuren

ELEGANCE GEGROEFD EXOTISCH BRUIN

Colorado bruin
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Exotisch bruin

Antracietgrijs

ELEGANCE GEGROEFD ANTRACIETGRIJS

Iroise grijs

terras

Naturelle-Gamma

GLADDE Elegance plank
Zin in een eigentijds terras met een zuivere allure? Opteer voor een gladde
plank en ga voor een origineel design door verschillende afwerkingen van
het Elegance-gamma met elkaar te combineren.

2 breedten: 138 en 180 mm
4 kleuren

Elegance glad antracietgrijs

Colorado bruin

Exotisch bruin

Antracietgrijs

Elegance glad bruin Exotisch

Iroise grijs
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Elegance glad en gegroefd antracietgrijs

Elegance plank

Elegance gegroefd EXOTISCH BRUIN
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Elegance gestructureerd antracietgrijs

Emotion plank

terras

Naturelle-Gamma

KIES VOOR ZIJN WARME
UITSTRALING
De EMOTION plank is gekleurd in de massa met een willekeurig mengsel
van verschillende kleurstoffen. Het mengen van de kleuren gebeurt in de
massa, waardoor het uitzicht van het oppervlak in de tijd behouden blijft. Elke
plank is uniek en bezorgt het terras een natuurlijk en warm uitzicht.

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

Emotion Taiga
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Naturelle-Gamma

Emotion EQUATOR

nieuw de

Emotion EQUATOR

sign

Emotion plank

Breedte 138 mm
3 kleuren

Waardeer zijn unieke en authentieke korrel, die ideaal geschikt is
voor een zwembadomgeving, een balkon of een terras. De gladde
afwerking zorgt voor een waar gebruikscomfort, vooral als u er met
blote voeten over loopt.

Nieuw

Savanne
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Equator

Taïga

terras
Emotion Savanne

Emotion plank

Emotion Equator

EMOTION TAÏGA
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High-TECH-Gamma

Atmosphere plank
innoverend en geschikt voor elke
toepassing

Het beschermende omhulsel, het resultaat van een TECHNOLOGISCHE INNOVATIE,
zorgt ervoor dat de plank ondoordringbaar en zeer slipvast is.
Zijn unieke kenmerk: de kleurstabiliteit en de gemakkelijke reiniging van huishoudelijke
vlekken.

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

terras

beschermend omhulsel van
polyethyleen

High-TECH-Gamma

Atmosphere plank

Atmosphere LIMA

Bélem grijs

Ushuaïa grijs

Cayenne grijs

Sao Paulo bruin

Rio bruin

Lima bruin
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High-TECH-Gamma

Atmosphere Lima

Atmosphere Rio

Atmosphere plank

Atmosphere Cayenne
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Atmosphere Cayenne

terras
Atmosphere Cayenne

 oede weerstand
G
en gemakkelijk onderhoud
bij huishoudelijke vlekken
Geborsteld uitzicht
 uurzaamheid en
D
kleurvastheid

Atmosphere Sao Paulo

Atmosphere Ushuaia
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Stel zelf uw terras samen
Montageaccessoires

Begin- en
eindclip

Verbindingsclip

Eenvoudige
clip

Demonteerbare
aluminium clip

Vloerbalk van
houtcomposiet
of aluminium

Speciale
composietschroef

Terrasplank

LED
terras

Afwerkingsplank
Afwerkingsaccessoires

Glijwerend
insert
Afwerkingsboord

Invisiclip
Hoekprofiel
van aluminium

Reinigingsproducten

Silvawash

vetvlekken

20

• Reinigingsproduct op basis
van klei, 100 % minerale
oorsprong.
• Speciaal voor natuurlijk
houtcomposiet. Absorbeert
vetvlekken.
• Wordt droog gebruikt.
• Netto gewicht: 200 g.

Silvanet

• Reinigingsproduct voor planken
van houtcomposiet.
• Hiermee kunnen aangekoekte
vlekken worden weggewerkt.
• Inhoud: 1 liter.

hardnekkige
vlekken

terras

Montageaccessoires
*Verborgen bevestigingssysteem

plaatsing
op

betonplaat

Vloerbalk van houtcomposiet

Alleen geschikt voor bevestiging op een
vlakke betonplaat.
Afmetingen in mm: 50 x 50 x 3.000
of 50 x 50 x 4.000

Roestvrijstalen
verbindingsclip

Om meerdere plankhoeken
met dezelfde vloerbalk te
verbinden.
Deze clip kan niet met een
aluminium vloerbalk worden
gecombineerd.

plaatsing

op vloerdragers

Aluminium vloerbalk
+ zelfborende schroef

Speciale roestvrijstalen
composietschroef

Hiermee kunnen de vloerdragers verder van elkaar worden opgesteld: 90 cm voor een private realisatie. Roestvrijstalen schroef
die met de eenvoudige clip en de begin- en eindclip kan worden
gecombineerd. Afmetingen in mm:
Vloerbalk: 47 x 76 x 4000 - schroef: Ø 3,5 x 19

Eenvoudige roestvrijstalen clip

Voor de kruisingen
plank/vloerbalk.

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

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
demonteerbaar is.
Zakje van 10 clips met
schroeven.

Afwerkingsaccessoires

Afwerkingsboord

Afmetingen in mm:
70 x 20 x 2.000
Beschikbaar in de gamma's
Elegance, Emotion en
Atmosphere.

Afwerkingsplank

Afmetingen in mm:
138 x 23 x 4.000
of 180 x 23 x 4000
Verkrijgbaar in de kleuren
van het Elegance- en het
Atmosphere-gamma.

Glijwerend insert

Beantwoordt aan alle
eisen op het vlak van de
glijwerendheid.
Wordt tussen twee
terrasplanken
aangebracht.
Afmetingen in mm:
45 x 23 x 2.000

Aluminium
hoekprofiel

Voor een sierlijke
omtrekafwerking
van uw terras.
Afmetingen in mm:
37 x 74 x 2.000

Ledstrip voor
het terras

Afmetingen in mm:
50 x 23 x 2.000
(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
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Hoe KIEST u
uw terrasplank?
Hieronder hebben we een aantal technische herkenningspunten op een rijtje gezet,
die u helpen bij uw keuze:
Silvadec terrasplank:
kenmerken/toepassingen
• Keuze, maatwerk
(afmetingen, kleuren, afwerkingen)
• Te bewerken als massief hout

Elegance
gegroefd

Elegance
glad

Elegance
gestructureerd

Emotion
glad

Atmosphere
geborsteld

★★★

★★★

★★★

★

★★★

★★

★★★

★★

★★★

★

JA

JA

JA

JA

NEEN

★★★

★

★★

★

★★

★★

★★★

★

★★★

NEEN

• Tijdelijke verkleuring
• Krasbestendigheid
• Herstelbaar oppervlak (schuren)

★★★

★★

★★

★★

★★★

•V
 oelt comfortabel aan met blote voeten
(temperatuur van de plank in de zon) in
vergelijking met exotisch hout

★★

★★

★★

★★

★

• Gemakkelijk te onderhouden
bij huishoudelijke vlekken

★★

★★

★★

★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

NEEN

NEEN

NEEN

NEEN

★★★

• Slipvastheid

• Geschikt voor buitenruimten die
aan uv-straling en regen worden
blootgesteld
• Geschikt voor overdekte
of afgeschermde ruimten

★: gemiddeld
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 lichte kleuren minder warm
aan wanneer men er blootvoets op loopt. Onze
terrasplanken o
 nderscheiden zich niettemin door het
feit dat ze een hoog houtgehalte hebben, waardoor
Elegance

Gegroefd
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★ ★: goed

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.
Emotion

Gestructureerd

Glad

★ ★ ★: zeer goed

Atmosphere

afsluiting

Afsluiting
Elegance afsluitingsplank.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 25
Atmosphere afsluitingsplank.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 26
Aluminium afsluitingsplank .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 27
Afsluitingsdecoratiepanelen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 28
Stel zelf uw afsluitingen samen.  .  .  .  .  .  .  .  . p. 30
Klapdeur .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 32

* U kunt de garantievoorwaarden
downloaden op de website silvadec.com
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DE KEUZE VAN EEN MODULEERBARE AFSLUITING
De Silvadec afsluiting kan aan alle types projecten worden aangepast en
combineert innoverende en sterke materialen. Maak een keuze uit onze modellen
Elegance, Atmosphere of aluminium afsluitingsplanken en personaliseer vervolgens uw
afsluiting dankzij de ruime keuze decorpanelen voor een moderne en elegante tuin.

Naturelle-Gamma

Plank van houtcomposiet
mono-geëxtrudeerd

De planken van het
Naturelle-gamma
ELEGANCE PLANK
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High-TECH-Gamma

Plank van
houtcomposiet
geco-extrudeerd
polymeer
omhulsel

Aluminium
plank

De planken van het
High-tech-gamma
Atmosphere PLANK

ALUMINIUM PLANK

afsluiting

Naturelle-Gamma

Elegance afsluitingsplank
Gebruik omkeerbare schermplanken (met een gladde en een gegroefde
kant) voor de samenstelling van een paneel of een afsluiting op maat.
Breedte 21 x 150 x 1.783 mm
2 kleuren

Omkeerbare
planken

Exotisch bruin

Antracietgrijs
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High-TECH-Gamma

Atmosphere afsluitingsplank
Verkrijgbaar in 4 kleuren; de fijne afwerking zorgt voor een
origineel design en voegt een warme toets toe.
21 x 150 x 1.783 mm
4 kleuren

 nderhoudsvriendelijk en
O
bestand tegen vlekken
 en blijvende kleur
E
die bestand is tegen
tintvariaties
Lichtbruin
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Donkerbruin

Lichtgrijs

Antracietgrijs

afsluiting

High-TECH-Gamma

Aluminium afsluitingsplank
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 Silvadec® houtcomposiet en met al onze aluminium
accessoires worden gecombineerd.

21 x 148 x 1.797 mm
Gezandstraald antracietgrijs

Onderhoudsvriendelijk

Dwarsverbindingen

Gezandstraald
antracietgrijs
RAL 7016 mat

Zakje met 22 stapelbare
dwarsverbindingen van 15 mm.
Hiermee kan de schermplank worden
opengewerkt. Dit accessoire kan niet in
combinatie met de schermplanken van
houtcomposiet worden gebruikt.

'Volle' of
opengewerkte
montage met behulp
van dwarsverbindingen
van 15 mm die op
elkaar kunnen worden
gestapeld

 lank van gemoffeld
P
aluminium met
10 jaar garantie*
Recyclebare plank
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Decors voor AFSLUITINGEN
Personaliseer uw afsluiting en creëer een gezellige en elegante tuin!

De plantenwereld

Minerale

Aluminium decor
met plantenmotief

Botanisch
paneel

Mineraal decor
van aluminium

Dit licht opengewerkte decor staat
garant voor een gevoel van comfort
en intimiteit.

Botanisch paneel dat heel wat
 ogelijkheden biedt om uw
m
afsluiting te 'vergroenen'. Kan in
de verschillende palen van Silvadec
worden geïntegreerd en wordt
zonder de planten geleverd.

Dit decor zal u overtuigen
door zijn opengewerkte
kant, waarlangs het licht kan
binnenvallen, en door zijn
harmonieuze vormen.

• 30 cm hoog;
in plaats van twee
schermplanken
28

• Afmetingen (l x h): 800 x 1.800 mm

• 30 cm hoog;
in plaats van twee
schermplanken

sfeer

Mineraal
schanskorfpaneel 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

Eigentijdse stijl

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.

afsluiting

De Silvadec-decors vormen volwaardige oplossingen voor uw landschapsinrichting.
Ze geven uw afsluiting een moderne toets en personaliseren uw tuin.
Alle aluminium decoratiepanelen zijn verkrijgbaar in lichtgrijs en antracietgrijs,
met een gezandstraalde afwerking.

Glazen decor
Deze glazen decoratiepanelen
laten het licht door en geven
een verlichte en zuivere toets
aan uw afsluiting. Verkrijgbaar
in matglas (ondoorzichtig) en
doorzichtig glas.

• Afmetingen (l x h): 800 x 1.800 mm
4 verstevigingselementen in
'laddervorm' over de volledige
hoogte van het paneel

• 30 cm hoog;
in plaats van twee
schermplanken

• 43,2 cm hoog;
in plaats van drie
schermplanken
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Stel uw afsluiten samen met Elegance
of Atmosphere afsluitingsplanken
apje
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KLEUREN VAN DE ALUMINIUM ACCESSOIRES:
Met gezandstraalde afwerking

Gezandstraald
metaalgrijs:
RAL 7042 mat
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Gezandstraald
antracietgrijs:
RAL 7016 mat

ebalk

leid
rste ge

nde
ste of o
Boven

Halve muurvertrekpaal
en bijbehorend afdekkapje

Afmetingen van de paal in mm: 70 x 35 x 1.845
Afmetingen van het afdekkapje in mm: 70 x 35
(afdekkapje afzonderlijk te bestellen)

Bovenste of onderste geleidebalk
Elk paneel moet van een bovenste en een
onderste geleidebalk van de afsluiting zijn
voorzien.
Afmetingen in mm:
26 x 30 x 1.736
Kleuren: gezandstraald metaalgrijs,
gezandstraald antracietgrijs.

Paalsteun

Voor de bevestiging van de paal in de ondergrond,
type betonplaat.
Door de plaatsing op een paalsteun kan de
afsluiting tot 1.260 mm in een gladde afwerking en
1.800 mm in een gezandstraalde afwerking worden
geïnstalleerd.
Afmetingen in mm:
108 x 133 x 83 (voor de gezandstraalde afwerking).

Sterke-windpaal 3 in 1

Afmetingen van de sterke-windpaal (3 in 1) in mm:
70 x 64 x 1.260 en 70 x 64 x 2.315
Afmetingen van het afdekkapje in mm:
65 x 70 (met gezandstraalde afwerking).

afsluiting

Montageaccessoires

Tussenliggende geleidebalk

Er moet minstens een geleidebalk om de drie
planken worden geïnstalleerd.
Afmetingen in mm:
23,3 x 24 x 1.736

Afwerkingslat

Afmetingen in mm:
27 x 9,5 x 1.815

Optionele accessoires
Bodemplaat

Vereenvoudigt plaatsing op hellend terrein en
vermijdt elk contact van de eerste plank met
de grond. Komt in de plaats van de onderste
geleidebalk.
Afmetingen: 21 x 153 x 1.798 mm
Gezandstraald antracietgrijs
Gezandstraald metaalgrijs

Verbindingsstukken
bovenste geleidebalk

Om de verticaliteit en de hartafstand van
de paal te verzekeren. Vergemakkelijken
de plaatsing

Ledstrip voor paal
(te bestellen met
een ledvoeding)

Regelblokje:

Hiermee kunnen de planken
hoger worden gelegd en
kan hun hoogte op een
oneffen ondergrond worden
aangepast.
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High-TECH-Gamma

De tuindeur wordt tussen twee
gemetselde pijlers geplaatst.
Ze kan ook in een Silvadec afsluiting
worden geïntegreerd met behulp
van optionele palen.

Deur

167

1682

Kan met het gamma afsluitingen en accessoires
met gezandstraald afwerkingsaluminium
worden gecombineerd

Palen

1705

een harmonieuze en beveiligde
opening van uw afsluiting

 eantwoordt aan de norm voor de
B
toegankelijkheid voor personen met een
handicap (bruikbare doorgang > 83 cm)
 emoffeld aluminium met Qualicoat-label
G
en 10-jarige garantie

Antracietgrijs
gezandstraald

100
20
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1000

22

1815

Tuindeur

afsluiting
GEZANDSTRAALDE ANTRACIETGRIJZE ALUMINIUM PLANKEN

ANTRACIETGRIJZE ATMOSPHERE SCHERMPLANKEN - LED

ANTRACIETGRIJZE ELEGANCE SCHERMPLANKEN
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gevelbekleding
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* U kunt de garantievoorwaarden
downloaden op de website
silvadec.com

Zonwering
combineer esthetiek
en comfort!

exotisch bruin

antracietgrijs

Met de zonwering kunt u de
r echtstreekse zonnestralen in het
gebouw beperken en de warmte
regelen en gelijktijdig het licht
binnenlaten. Dit product past binnen
de aanpak die in de t hermische
reglementering RT2012 wordt
vermeld.

Doorsnede 50 x 80 mm en aluminium
versterking 30 x 20 x 2 mm

gevelbekleding

Naturelle-Gamma

Bijbehorend
afdekkapje
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High-TECH-Gamma

Opengewerkte plank
Gevels met stijl

Met de gevelbekleding van Silvadec
kunt u uw verbeelding de vrije
loop laten voor een grenzeloze
personalisatie ! De opengewerkte
plank moderniseert het uitzicht
van de realisaties en biedt nieuwe
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oplossingen voor de gevelbekleding.
Behalve zijn esthetische aspect heeft
dit gamma een verrassend trendy
kleurenpalet.
Alveolaire opengewerkte plank
van geco-extrudeerd
houtcomposiet

Lichtgrijs

Crèmewit

Donkerbruin

Lichtbruin

Overeenstemmend RAL-nummer van de aluminium accessoires
Donkerbruin RAL 8017
Antracietgrijs RAL 7016
Lichtgrijs RAL 7042
Lichtbruin (geen overeenstemmend
RAL-nummer)
Crèmewit RAL 9001

gevelbekleding

Antracietgrijs

Onderhoudsvriendelijk product
Vereist geen enkele
behandeling
Homogene en blijvende kleur
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Onderhoud van de planken
Naturelle-Gamma
ALGEMENE REGELS VOOR ONDERHOUD
Het is van essentieel belang om uw terras één keer per
jaar en uw afsluitingen twee keer per jaar te wassen.
U doet dit best tijdens de lente met een schuurborstel
en zeepwater (warm voor het beste effect).
De meeste plaatselijke vlekken ten gevolge van

TIJDELIJKE
KLEURVERANDERING

VÓÓR BLOOTSTELLING
AAN UV-STRALEN

NA ENKELE
UREN IN
DE ZON

huishoudelijk gebruik kunnen gemakkelijk met
zeepwater en een schuurborstel worden gereinigd.
Ze worden zelfs zonder ingrepen minder zichtbaar
als ze goed worden blootgesteld aan uv-stralingen
en de weersinvloeden.

NA ENKELE WEKEN
BLOOTSTELLING AAN
WEER EN WIND

OORSPRONKELIJKE KLEUR
GESTABILISEERDE
KLEUR

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

OORSPRONKELIJKE
KLEUR

NATUURLIJK
ZONEFFECT

NATUURLIJK
ZONEFFECT

Een natuurlijk en tijdelijk zoneffect doet de planken na hun eerste
blootstelling aan UV-stralen geel worden. Na enkele weken blootstelling
aan weer en wind, verzacht dit effect en nemen de planken nagenoeg
opnieuw hun oorspronkelijke en duurzame kleur aan.

GESTABILISEERDE
KLEUR

Wat u ABSOLUUT MOET VERMIJDEN
Gebruik geen
hogedrukreiniger
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Gebruik geen
solvent

voor terrassen en a
 fsluitingen
van h
 outcomposiet van Silvadec®

D e p l a n k e n va n S i lva d e c ® h o u t c o m p o s i e t
hebben geen specifieke bescherming nodig (geen
behandelingsproduct). Ze moeten wel regelmatig
worden schoongemaakt, zodat ze in een goede
staat blijven.

High-TECH-Gamma
ALGEMENE REGELS VOOR ONDERHOUD
Het is van essentieel belang om uw terras of uw
a fsluiting minstens één keer per jaar te wassen.
U doet dit best tijdens de lente met een schuurborstel
en zeepwater (warm voor het beste effect).

Voor een aluminium afsluiting - en dan vooral met
een gladde afwerking - gebruikt u wel best een spons,
want sommige schuurborstels kunnen krassen maken
op dit materiaal.

AANBEVOLEN UITRUSTING VOOR HET REINIGEN VAN PLANKEN VAN EEN ATMOSPHERE TERRAS

op alle producten van Silvadec®

Meer informatie vindt u in onze
onderhoudsfiches op
https://be-nl.silvadec.com/
documentatie/onderhoudsinstuctiesen-reinigingsmiddelen/

Breng geen lazuurolie, verf of beschermings-/
opfris-/vernieuwingsproduct op het oppervlak
van de planken aan
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Nieuw

Eenvoudig en praktisch!
Configureer uw
projecten online.

silvadec.com

silvadec.com
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