Globale adviesprijslijst van de Buitenparket systemen van Awood.

A-merk houtcomposiet van twee fabrieken die marktleider zijn.
Daarom met fabrieksgarantie en informeer naar de montage-garantie.

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. Tot 2 april 2021

Atmosphere 180 mm
Extra breed.
Slipbestendig R13. Geborsteld oppervlakte
geeft authentieke karakter. Onderhoudsarm.

21 x 150 x2400 mm

Advies vanaf:

Geborsteld vanaf:

Met beschermende coating.

119 euro m2

Clips & regels:

Advies vanaf:
Grijs geborsteld of
Bruin geborsteld : 77,50 Euro / m2

25 euro m2

Sao Paulo

Rio

Lima

Cayenne

Ushuaïa

Belem

Premium clips & regels:

22,50 euro m2

Veel toegepast onder overkappingen.
Zeer kleurvast en stroef. Bij projecten
ook andere lengtes leverbaar.

Atmosphere
138 mm

Sao Paulo

Rio

Lima

Cayenne

Ushuaïa

Belem

Permatech
4-zijdig
De Permatech coating beschermt tegen
vocht, vlekken en verkleuring. In 136 mm
breed, dikte 24 mm, lengte 366 cm.

Slipbestendig R13. Geborsteld oppervlakte
geeft authentieke karakter. Onderhoudsarm.

Advies vanaf:

Geborsteld vanaf:
Clips & regels:

105 euro m2

Advies vanaf:

Symmetry kleur:

25 euro m2

Warm Siena

Grootste producent
van Europa in WPC.

119 euro m2

Cobra 24 clips & regels:

25 euro m2

Fiberon is niet haaks gekort en dient altijd
tweezijdig recht afgezaagd te worden.

met beschermend polymeeromhulsel

Composiet die niet geborsteld is,
heeft meer kans op statische lading.

Elegance glad
138 of 180 mm

Elegance EMOTION
138 of 180 mm

Met een vlakke of gladde afwerking heeft de
Elegance een zeer natuurlijke maar moderne
uitstraling.
Advies vanaf:

Glad / vlak 138 mm
180 mm
Clips & regels:

Antraciet
grijs

Iroise
grijs

De Emotion heeft een nuancering in de kleur
met een zeer natuurlijke uitstraling.

Advies vanaf:

87 euro m2
89 euro m2

Glad / vlak 138 mm
180 mm

93 euro m2
95 euro m2

25 euro m2
Exotic
bruin

Savanna

Colorado
bruin

Taiga

Equator

Colorado
bruin

Colorado bruin 180

Elegance ribbel
138 of 180 mm

Elegance houtstructuur
138 of 180 mm

Met een ribbel afwerking heeft de Elegance
een speels vlak, dat prima bij een zwembad
past.
Advies vanaf:

Ribbel

138 mm
180 mm

Clips & regels:

Antraciet
grijs

Iroise
grijs

87 euro m2
89 euro m2
25 euro m2

Exotic
bruin

Colorado bruin 180

Met een houtstructuur afwerking heeft de
Elegance een zeer natuurlijke uitstraling. Met
de tijd zal houtpatroon vervagen.

Advies vanaf:

houtstructuur 138 mm
180 mm
Clips & regels:

85 euro m2
89 euro m2
25 euro m2

Iroise
grijs Exotic
Antraciet
bruin Colorado
grijs
bruin

Colorado
bruin

Elegance 65% hout.

Na eerste blootstelling aan UV-stralen wordt het
hout in de Elegance WPC tijdelijk geel. Na enkele
weken weer en wind, verzacht dit effect en nemen
de planken nagenoeg hun oorspronkelijke kleur
weer aan.

Bouwplannen?
Maak een afspraak met uw
professional om onze
showroom te bezoeken.
Kijk ook op: www.awood.nl

Erfstraat 19
5405 BE Uden
info@awood.nl
0413 24 98 85

Globale adviesprijslijst van de Buitenparket systemen van Awood.

A-kwaliteit hardhoutsoorten die duurzaam en stabiel zijn.
Moso Bamboo X-treme, bewezen goed en met meer dan 10 jaar garantie.

Hardhout

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. Tot 2 april 2021

B-fix hardhout

Open buitenparket met blinde bevestiging
in vallende lengtesvan 180 tot 450 cm.

Brede planken vallen in de smaak en
kunnen met een stevige schroef vast
gemaakt worden.

Alungu Jutai
Garapa
Padoek
Ipé

Advies vanaf:

Garapa 27 x 190 mm
Bangkirai 27 x 190 mm
Padoek 27 x 190 mm

85 euro m2
89 euro m2
op aanvraag.

Schroeven & regels

Advies vanaf:

B-fix clips & regels

10 euro m2

56 euro m2
75 euro m2
69 euro m2
99 euro m2
25 euro m2

Hardhout vergrijst, advies hart op hart afstand onderliggers 40 cm.
Bij koppeling planken dubbele ligger /clips gebruiken. Ventilatie
advies opvolgen en waterafvoer borgen.

Foto: Brede padoek plank vergrijsd.

Ipé B-fix

hardhout

B-fix KTG

Open buitenparket met blinde
bevestiging, korte lengtes van 90 tot
225 cm, kopse veer/groef verbinding.

Terrasplanken uit exclusieve hardhout
soorten in vallende lengtes van180 tot
450 cm. Voorboren, met RVS schroeven
bevestigen. In 21 x 145/120/90/70 mm.

hardhout

Advies vanaf:

Advies vanaf:

Alungu KTG:
Padoek KTG
Ipé KTG

B-fix clips & regels

Garapa:
Padoek
Ipé

op=op 62 euro m2
75 euro m2
99 euro m2
25 euro m2

Schroeven & regels

Ipé B-fix

Hardhout geschroefd

Open vlonder terras planken geschaafd.
Vlak of met profiel in vallende lengtes
van 180 tot 450 cm. Voorboren, met
RVS schroeven bevestigen.

Advies vanaf:
Jutat Alungu, klasse 1:
56 euro m2
Bangkirai Premium Quality: 69 euro m2
Bangkirai Standard:
59 euro m2
Schroeven & regels:

15 euro m2

Hardhout vergrijst, ventilatie, waterafvoer is belangrijk ter voorkoming
gladheid. Regelmatig onderhoud voorkomt algengroei. In de olie zetten
verhoogd duurzaamheid en verminderd wateropname in het hout.

Zeer stabiel buitenparket dat met keuze uit
drie breedtes. Varieer in breedtes voor een
verrassend ontwerp.

Advies vanaf:
Moso Varibo Buitenparket 137 mm:
Moso Varibo Buitenparket 155 mm:
Moso Varibo Buitenparket 178 mm:
Moso clips & regels:

Onderhoud jaarlijks met schuurborstel. 25 jaar Moso garantie. 6 zijdig
voor geolied met Woca. De bamboe verkleurt naar zilvergrijs. Zeer stabiel.

15 euro m2

Hardhout vergrijst, advies hart op hart afstand onderliggers 40 cm.
Globale prijzen, beschikbaarheid en volumes beinvloeden deze prijzen.

Ipé B-fix

Hardhout met
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.

Advies vanaf:
FSC hardhout geschroefd: 69 euro m2
FSC hardhout B-fix:
75 euro m2
Schroeven & FSC regels:
B-fix clips & FSC regels:

20 euro m2
30 euro m2

Door de lichte bolling wordt het water nog
beter afgevoerd en zijn de planken sneller
droog na elke bui. De GRAD clip zorgt voor
perfect ventilatie en eenvoudige blinde
montage.

78 euro m2
83 euro m2
87 euro m2
25 euro m2

69 euro m2
75 euro m2
105 euro m2

Advies vanaf:

Moso GRAD Solo 119 mm bol: 91 euro m2
GRAD FLatrail 125:

35 euro m2

Bouwplannen?
Maak een afspraak met uw
professional om onze
showroom te bezoeken.
Kijk ook op: www.awood.nl

Erfstraat 19
5405 BE Uden
info@awood.nl
0413 24 98 85

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.
A-kwaliteit hardhoutsoorten en Xtreme Bamboo die duurzaam en stabiel zijn.
Prijslijst zijn globaal en beperkt houdbaar. Tot 2 april 2021
Het GRADwood Flatrail systeem heeft 25 jaar Garantie van GRADconcept.

Door de lichte bolling wordt het water nog
beter afgevoerd en zijn de planken sneller
droog na elke bui. De GRAD clip zorgt voor
perfect ventilatie en eenvoudige blinde
montage.

Advies vanaf:

Moso GRAD Solo 119 mm bol: 91 euro m2
GRAD FLatrail 125:

35 euro m2

Super exclusieve uitstraling door de smalle
GRADwood Moso Bamboo 20x45 mm latten.
De GRAD clip zorgt voor perfecte ventilatie
en eenvoudige blinde montage. Ook vlak te
verkrijgen in 20x119 mm.
20x45 mm

20x119 mm

Advies vanaf:

Moso GRAD Solo 45 mm:
GRAD FLatrail 51:
GRAD FLatrail 125:

85 euro m2

(Voor 119 vlak)

35 euro m2
35 euro m2

TANwood Iroko
Hardhout geselecteerd en thermisch gemodificeerd om stabieler en
duurzamer te worden. De Thermo IROKO vergrijst heel fraai met een
exculsieve tekening. De GRAD clip zorgt voor perfecte ventilatie en
eenvoudige blinde montage.
20x45 mm

20x119 mm

Advies vanaf:

TANwood Iroko Solo 119 mm: 109 euro m2
GRAD FLatrail 125:

35 euro m2

Accoya GRADwood gemaakt van Radiatia
pne uit Nieuw Zeeland en gezuurd in NL. Het
heeft een hele lichte kleur en is knoestvrij.
De GRAD clip zorgt voor perfecte ventilatie
en dat heeft de Accoya ook nodig.

Advies vanaf:

Accoya GRAD 119 mm bol:
GRAD FLatrail 125:

109 euro m2
35 euro m2

Bouwplannen?
Maak een afspraak met uw
professional om onze
showroom te bezoeken.
Kijk ook op: www.awood.nl

Erfstraat 19
5405 BE Uden
info@awood.nl
0413 24 98 85

