
Erfstraat 19
5405 BE Uden

info@awood.nl
0413 24 98 85

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. 

A-kwaliteit houtsoorten die stabiel zijn, doen we graag voor u, met FSC.
Snelgroeiende Moso bamboe met duurzaamheids certi�caten en garantie.

Advies vanaf:

Gevelparket met GRAD bevestiging.
Onzichtbaar, demonteerbaar en in
populaire smalle breedtes montage
tijd besparing.

Combinatie van de 45, 64 en 119 mm
brede latten van Moso Bamboo op de
speciaal ontwikkelde Varibo Flatrail.

Moso Varibo GRAD:                     98 euro m2
          Advies vanaf:

Kijk voor meer
Gevelparket op:

Awood.nl/projecten/

Tot 1 nov. 2021

20 x 45 x 1850 mm               98 euro m2
20 x 64 x 1850 mm               98 euro m2
20 x 119 x 1850 mm            101 euro m2

Advies vanaf:

TANTIMBER Amerikaanse Thermo Essen
bij Awood op voorraad in 45 en 65 mm.
Wenst u een ander projectpro�el? 
Wenst u geborsteld / voorvergrijsd? 
Per project vrijblijvend aan te vragen.

20 x 45 x 2100 mm               99 euro m2
20 x 64 x 2100 mm               99 euro m2

Advies vanaf:

Gevelparket met GRAD bevestiging
in hardhout, vraagt om zeer stabiel
hout. Padoek voldoet aan deze eis.

Padoek

20 x 45 x tot 3000 mm        119 euro m2
20 x 64 x tot 3000 mm        119 euro m2

Padoek vergrijst snel. Advies vanaf:

Aluminium pro�elen waarop innovatieve
GRAD clips voorgemonteerd zijn, in de
gewenste hart op hart afstand. Hierdoor
is er een blinde, demonteerbare bevestiging.

GRAD Flatrail met clips.

GRAD Flatrail 51, Lat 45, 1984 mm       28 Euro / stuk 
GRAD Flatrail 70, Lat 64, 1958 mm       28 Euro / stuk
GRAD Flatrail 125, Lat 119, 1984 mm  28 Euro / stuk 

VARIBO, Lat 45, 64, 119, 1966 mm        28 Euro / stuk 

45 64 119
Advies vanaf:

TANTIMBER  Thermo Tulipwood
bij Awood op voorraad in 45 en 65 mm.
Zelden knoesten en een rustige vlam.
Ook geborsteld / snel vergrijst mogelijk. 
Per project vrijblijvend ook lengtes tot
390 cm te verkrijgen in Tulipwood.

20 x 45 x 2100 mm               89 euro m2
20 x 64 x 2100 mm               87 euro m2

Thermo A-Essen 45, 96 en 147 mm brede
latten op de Flatrail 51. 

Latten zijn standaard 210 cm lang en vrij
te combineren in volgorde.

Prijs in de mix. De brede 134 en147 zijn solo 98 euro per m2.

          Advies vanaf:

Flatrail bij Gevelparket ongeveer      27 euro m2

Thermo A-Essen Varibo:               105 euro m2

of
Thermo A-Essen 64 en 134 mm brede
latten op de Flatrail 70.

4596147

64 134 64 13464

Flatrail bij Gevelparket ongeveer  27 euro m2

Advies vanaf:

TANwood Iroko Solo 119  mm:   129 euro m2

Hardhout geselecteerd en thermisch gemodi�ceerd  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.  Voor projecten te bestellen tot 
maximaal 300 cm lengte.

TANwood Iroko

20x45 mm 20x119 mm20x64 mm

Flatrail bij Gevelparket ongeveer      27 euro m2

TanTimber heeft lange
levertijden in 2021.

TanTimber heeft lange
levertijden in 2021.

Alternatieven voor TanTimber
zijn er voldoende. Awood kan

zelf ook schaven.
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Open gevelbekleding, blinde bevestiging en
kopse veer groef. Lengte 185 cm, Solo in 65,
100, 137 en 178 mm. 

Moso Varibo Solo 65: 92 euro m2
Cobra clips & regels 38 euro m2

Moso Varibo Solo 137:                      86 euro m2
Cobra clips & regels 27 euro m2

Advies vanaf:

Op de foto is de 65 mm breedte solo gebruikt.

  65 (  52,5) mm         111 euro m2

B-Closed, dus geheel gesloten, 
met Brandklasse B certi�caat , 
blinde bevestiging en kopse 
veer groef. Lengte 185 cm.
In drie breedtes te varieren:

Advies vanaf: 
137 (124,5) mm     101 euro m2 
100 (  87,5) mm      108 euro m2

 Schroef & regels    17 euro m2

Kijk voor meer
Gevelparket op:

Awood.nl/projecten/

Tot 1 nov. 2021

B-Closed

Horizontaal

Verticaal

De Varibo komt er ook in 3D.
De 65 en 100 mm in 30 mm dikte als
3D baan of 3D pukkel. Dit geeft een
extra accent en veel gevraagde ontwerp
vrijheid. Bij 20 % van het Gevelparket 
uit 30 mm geeft een optimaal e�ect.

65 /100 mm in Varibo mix: 105* euro 
m2
*Afhankelijk samenstelling mix.

3D
Uit voorraad leverbaar.

100 mm 65 mm

30 mm 18 mm
Te combineren met: 18x65/100/137/178 mm.

Advies vanaf:

65 /100 mm in 30 mm dik:  156 eurExotic o m2

Half open, blinde bevestiging
en kopse veer groef. Lengte
185 cm. Breedte 137 (126) mm.

Moso triple Rhombus:               105 euro m2
          Advies vanaf:

Moso clips & regels 27 euro m2

Horizontaal

Solo Rhombus: 105 euro m2
Dubbele Rhombus: 105 euro m2
Triple Rhombus: 105 euro m2

          Advies vanaf:

Moso clips & regels 29 euro m2

Open gevelbekleding, blinde bevestiging
en kopse tong groef. Lengte 185 cm,
breedte 65, 100, 137, 178 mm. Zelf samen te
stellen.

Moso Varibo: 92 euro m2
Moso clips & regels 29 euro m2

Advies vanaf:

Horizontaal

Verticaal

Half open, blinde bevestiging en kopse veer
groef. Lengte185 cm. Breedte 137 (126) mm.
De Dubbele Rhombus oogt een stukje rustiger.
Terwijl de Solo Rhombus de rust zelve is.

Varibo B-closed is het perfecte
Gevelparket als er Brandklasse B.
gewenst is.

Blind gemonteerde gesloten
Moso Bamboo Xtreme delen
van 18 mm dik. Verkrijgbaar
uit voorraad in 65/100/137 mm

B-Closed
Blind gemonteerde gesloten
Moso Bamboo Xtreme delen
van 18 mm dik. Verkrijgbaar
uit voorraad in 65/100/137 mm.
Daarnaast voor projecten is ook
de 155 mm mogelijk. Architecten
schakelen steeds vaker naar het
Gevelparket van Moso Bamboo.

B-Closed

Awood.nl/project
voor de info over dit project.

Awood.nl/project
voor de info over dit project.
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Exotic
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.

Garapa: 129 euro m2
Padoek: 189 euro m2
Ipé 219 euro m2

B-�x clips & regels 27 euro m2

Open gevelbekleding met RVS schroeven
bevestigd. Drie zijdig geschaafd, in de dikte
zit variatie 25 tot 32 mm dik.
Lengtes tussen 90 en 225 cm.

Improved Oak: 115 euro m2
RVS schroeven & regels 17 euro m2

Advies vanaf:

Streek Eigen Eiken gemodi�ceerd.
Met veel karakter en tekening. Dus
robuuste look die prachtig vergrijst.

Een Gevelparket van Corten kleurt
fantastisch bij de vergrijzende hout
en bamboo Gevelparket soorten. 
De Corten Cladding dient geventileerd
te hangen voor een lange levensduur.

Advies vanaf:

Half open, blinde bevestiging lengte
90 tot 270 cm. Breed 145/120/70 mm.

Padoek:                  115 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.

B-�x clips & regels 27 euro m2

Half open, blinde bevestiging lengte
90 tot 270 cm. Breed 145/120/70 mm.

Garapa:                   95 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. 

B-�x clips & regels 27 euro m2

Kijk voor meer
Gevelparket op:

Awood.nl/projecten/

Tot 1 nov. 2021

Vergrijzing 1 jaar

NIEUWBOUW CLUBHUIS THE WASPS.
Buro Winters

Corten Cladding RABAT

Exotic
bruin

De montage gaat snel en het materiaal
is geschikt voor gevelbekleding, tuin-
wanden, tuinhuizen en daken. Vanwege
de geringe dikte dient grondcontact 
vermeden te worden.

Advies vanaf:

Corten Cladding GOLF

25 mm dik 500x2300 mm :     58 euro m2
Prijs per plaat :                             67 euro /st.

27 mm dik 1000x2300 mm :     58 euro m2
Prijs per plaat :                             134 euro /st.

Padoek vergrijst mooi. Garapa is behandeld voor kleurbehoud.
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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. Awood schaaft in Fraké bijna alle
pro�elen zelf, hierdoor kunnen we uw professional
goed en snel bedienen.

RVS bevestiging & regels               16 euro m2

Advies vanaf:

 

21 mm dikte   83 euro m2     
25 mm dikte   93 euro m2

Advies vanaf:
Vanaf: 

Prachtige vergrijzend met een levendige hout-
structuur. Afwerking met passie, zo hebben deze
meubelmakers de naadjes tussen het hout gelijk
gehouden. Ventilatie is heel belangrijk bij Fraké
in vochtige winter maakt oppervlakte schimmel

kans. Met schoonmaak azijn te verwijderen.

         77 euro m2
Advies vanaf:

De ”Afrikaanse Eik” met duurzaamheids-
klasse 2.  Meubelmakers met veel hout-
kennis kiezen voor de Varibo met de
breedtes 140 / 98 / 68 / 44 mm.

18 mm dikte

De beide Rhombussen zijn verti- als
horizontaal te plaatsen. Thermo Ayous
is heel licht en kwetsbaar op transport.
Daarom nu ook in Thermo Marupa, deze
lijkt veel op Ayous. Maar is iets harder.

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:           93 euro m2
32 mm:        115 euro m2

RVS bevestiging & regels               16 euro m2

De Ayous en de Marupa is een snel groeiend
zachthout uit Afrika. Er zitten weinig knoesten
en kwasten in, het hout is uitzonderlijk stabiel.
De duurzaamheid en stabiliteit is hierdoor 
sterk verbeterd. De Marupa heeft Awood erbij
opgenomen vanwege een hogere hardheid. 
De Ayous is heel zacht en hierdoor gevoelig
voor beschadigingen. Vermijd grondcontact,
zorg altijd voor goede ventilatie.

Triple rhombusTriple rhombus

De Triple rhombus kan horizontaal
en verticaal gemonteerd worden.
Op de foto is de Ayous met UV-beits
behandeld. Informeer bij uw kleur
professional naar de mogelijkheden.

Vergrijzing binnen
1 jaar zonder UV

behandeling.

Awood schaaft de Fraké naar het pro�el dat
gewenst is. Latten 18 x 43 of toch liever de 
dubbele Rhombus. 

Shiplap Fraké 18 mm:                 85 euro m2 RVS bevestiging & regels               17 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 / Triple Rhombus

Thermo Pine
26 mm dik dubbele Rhombus 88 euro m282 euro m2

Dubbele Rhombus Fraké                 89euro m2

Vergrijst snel en door de aanwezigheid van knoesten
ziet het er  dan uit als een goedkope vergrijsde schutting.

Siberische Lariks
Dubbele Rhombus

Vergrijst met advies om te behandelen met
anti schimmel of te kleuren met houtbeits.

Tot 1 nov. 2021

Fraké 18 x   43  mm latten*            82 euro m2
Fraké 18 x  68  mm latten*             78 euro m2
Fraké 18 x 140 mm latten*            75 euro m2
*latten 1 cm uit elkaar gemonteerd.

Fraké vergrijst
heel mooi.

Let op kleinere bestekken kunnen een meerprijs geven.
 Ook zaagverlies nog berekenen.

Frake open gevelparket ventileert beter.
Ventilatie is heel belangrijk bij Fraké.
Algen en oppervlakte schimmel maken
dan minder kans zich te ontwikkelen.

Marupa Thermo Marupa Thermo

Marupa Thermo

A150

A150 A150

69 euro m221 mm dik Triple  Rhombus

Dubbele Rhombus / Triple Rhombus

Triple Rhombus Fraké 21 mm:  89 euro m2
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