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Felix Distribution is Europawijd actief met de
volgende merken:

voor alles in en rondom uw tuin.
Onze handelsmerken vanaf pagina 4 in deze
brochure ronden het assortiment af.
Wij bieden totaalconcepten voor terrassen,
tuinafscheidingen en gevelbekleding
inclusief alle accessoires en benodigdheden
voor montage en afwerking.
Via het dealernetwerk, ondersteund door ons
online platform, heeft u snel toegang tot alle
informatie over onze producten.
Wij willen dat u optimaal kunt genieten van
onze producten!
Uw Felix Distribution Team
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Hout-kunststof-composiet (WPC) producten
voor terrassen, tuinschermen en Gardenwall,
Weerbestendig en verkleuren niet. Wij bieden
20 jaar garantie met minimaal onderhoud.
www.fiberdeck.com

Terrassen, tuinschermen en gevelbekleding
van duurzame en veelal gecertificeerde
houtsoorten van hoge kwaliteit en ontworpen
voor langdurig buitengebruik.
www.felixwood.com

Cobra levert een breed assortiment voor de
installatie en assemblage van alle projecten
met Felixwood en Fiberdeck producten.
www.cobrafastener.com
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Geniet van uw huis en tuin met onze onderhoudsarme producten!
Betrouwbare producten gemaakt om lang van te genieten zonder de natuur te belasten.
Onze natuurlijke bronnen zijn beperkt, we zetten ons in om deze te behouden voor toekomstige generaties.
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Welk terras past bij mij?

Al onze producten hebben unieke kenmerken, wij helpen u de keuze te maken die bij u past.

Eigenschappen

PermaTech®

Ultrashield®

Thermo bamboe

Materiaal

50% gerecycled plastic
50% houtstof

40% gerecycled plastic
60% houtstof

Thermisch behandeld bamboe

UV-bestendig

Ja, volledige bescherming tegen verkleuring onder elke omstandigheid

Ja, volledige bescherming tegen verkleuring onder elke omstandigheid

Natuurlijke vergrijzing

Reiniging/Onderhoud

Eenvoudig, afnemen met vochtige
doek

Eenvoudig, afnemen met vochtige
doek

Jaarlijks reinigen wordt aanbevolen

Kleurecht

Multicolor om natuurlijke uitstraling te
benaderen

Levendige kleuren en geborsteld
oppervlak, rustige uitstraling

Bamboe heeft een
natuurlijke uitstraling

Krasbestendigheid

Unieke beschermlaag, overgenomen
uit de meubelindustrie helpt krassen
te voorkomen

Unieke beschermlaag, overgenomen
uit de meubelindustrie helpt krassen
te voorkomen

Zeer hard. Na-schuren en
opnieuw oliën mogelijk

Montage onder afschot

Nee

Massief niet onder afschot. Rondekamerprofielen 2% afschot aanbevolen

Nee, niet noodzakelijk

Onderconstructie
bevestigd aan de bodem

Niet noodzakelijk

Niet noodzakelijk

Niet noodzakelijk, wel aanbevolen

Randen en koppen
vrijhouden

Minimale afstand is voldoende

Minimale afstand is voldoende

Afstand houden is aanbevolen

Type onderbalk

Hardhout, Alu

Hardhout, Alu

Bamboe, Hardhout, Alu

Elektrostatische lading

Zelden, maar eventueel te behandelen

Zelden, maar eventueel te behandelen

Nee

Garantie

Beperkt tot 50 jaar
www.fiberdecking.com

Beperkt zie website

Beperkt tot 25 jaar
www.moso-bamboo.com

Terras planner online:

nl.mydeckplanner.com

Tip: Online vindt u uitgebreide
montagehandleidingen voor onze
producten.

Producten van Fiberon, NewTechWood
en Moso mogen niet ingezet worden
voor constructieve toepassingen,
hiervoor zijn ze niet getest.
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Ultrashield®
Terrasplanken
EEN TERRAS OM VAN TE GENIETEN
Zoekt u een onderhoudsvriendelijk en
eenvoudig te monteren terras?
Kies dan voor onze Ultrashield®
terrasplanken.

Clipbevestiging op hout of alu
UV-bestendig, geen verkleuringen
Minimale aanhechting van vuil
Eenvoudig te reinigen, ook bij hardnekkige vlekken, zoals vet of rode wijn
Massieve profielen hoeven niet onder
afschot te worden geinstalleerd

Dark grey

Light grey

Ipé

Teak

Art.2165

Art.2164

Art.2166

Art.2404*

Art.2321

Art.2322

---

Art.2401*

Massief profiel 23 x 138 mm
Lengtes: 300 + 400 + 500 cm

Art.2019

Art.2018

Art.2020

Art.2069*

Massief profiel 23 x 210 mm
Lengtes: 300 + 400 + 500 cm

Art.1942

Art.1941

Art.1940

Art.2402*

Kantplank 23 x 138 mm
Lengte: 300 cm

Art.2407

Art.2408

Art.2406

Art.2403

Kleuren en
uitvoeringen

Holkamerprofiel 23 x 138 mm
Lengtes: 300 + 400 + 500 cm

Holkamerprofiel 23 x 210 mm
Lengtes: 300 + 400 + 500 cm

NTW clipset
75 kunststofclips en 15 fixatieclips
incl schroeven, torx bit

*Kleur teak alleen verkrijgbaar in 4m

Art.1905 voor houten onderconstructie
Art.1919 voor alu onderconstructie
Cobra-Hybride clipset
90 clips incl. schroeven voor
hout & aluminium onderconstructie

Meer informatie en uitgebreide
montagehandleidingen vindt u
op www.felixdistribution.nl

Art.2174

Cobra20-begin/eindclipset
30 clips incl. schroeven en bit
Art.1773

6

Nog meer mogelijkheden in WPC
www.fiberdeck.com

Ultrashield®
Tegels

MET INNOVATIEF KLIKSYSTEEM
Op zoek naar een snelle en onderhoudsarme vloerafwerking, met alle
voordelen van Ultrashield®?
Kies voor de Ultrashield® Kliktegels.

Eenvoudige en snelle montage
(zonder gereedschap)
Trekt niet krom, splintert of breekt niet
Zeer onderhoudsvriendelijk
UV bestendig zonder verkleuringen
Eenvoudig te reinigen, zelfs rode wijnen vetvlekken zijn eenvoudig te
verwijderen

Dark grey

Light grey

Art.2215

Art.2216

Ipé

Kleuren en
uitvoeringen
Ultrashield® terrastegels
met 4 lamellen
30 x 90 cm

Voordelen

In elkaar schuifbare
kunststof basis voor
snelle en eenvoudige
„klik“ installatie.

Verhoogde kunststof
basis voor goede waterafvoer en ventilatie.

Art.2217

Roestvrijstalen schroeven. Voor langdurig
gebruik

Alleen op vaste en vlakke grond,
geen onderbouw nodig. Minimale
hoogte van 22mm.
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Ultrashield®
Gardenwall

Zo natuurlijk als echt hout, maar kleurvast en onderhoudsarm:
Goed doordachte en onzichtbare clip bevestiging
Kleurvast vanaf dag 1
Compact oppervlak, geen vuilaanhechting
Eenvoudig te reinigen, minimaal onderhoud
Net zo mooi en natuurlijk als echt hout!

CASTELLATION
25 x 121 mm, WB 113 mm, L 300 cm
Art.2474 Teak
Art.2475 Light grey

ZWEEDS RABAT
13 x 142 mm, WB 130 mm, L 400 cm
Art.2268 Ebony (black vintage)

Toepassing als gevel alleen in
overeenstemming met de lokaal
geldende normen, voorschriften en
regels in het bouwbesluit.
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Zweeds Rabat eindprofiel,
Ebony (black vintage)
47 x 45 mm, Lengte 280 cm
Art.2346

Zweeds Rabat buitenhoekprofiel,
Ebony (black vintage)
55 x 59 mm, Lengte 280 cm
Art.2347

Castellation eindprofiel,
53 x 75 mm, Lengte 280 cm
Art.2240 Teak
Art.2239 Light grey

Castellation buitenhoekprofiel,
77x77 mm, Lengte 280 cm
Art.2242 Teak
Art.2241 Light grey

Zweeds Rabat binnenhoekprofiel,
Ebony (black vintage)
55 x 100 mm, Lengte 280 cm
Art.2348

Aluminium Start-Profiel voor
Zweeds Rabat & Castellation
15 x 14,5 mm, Lengte 300 cm
Art.2124

Aluminium clip voor
Zweeds Rabat & Castellation
20 x 15 x 28 mm, 250 Clips per
Set, zonder schroeven
Art.2123

Kunststof pad
voor Castellation 18 x 8 mm,
50 pads per Set
Art.2125

Foto-object bevindt zich in Duitsland

Toepassing als gevel alleen in
overeenstemming met de geldende normen, voorschriften en regels
in het bouwbesluit.
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Onderhoudsarme en UV-bestendige WPC terrasplanken uit de VS. De bakermat
van de huidige co-extrusieplanken. Gegarandeerde garantie door tientallen
jaren gebruikservaring.

PERMATECH®, UNIEKE BESCHERMING

Fiberon WPC planken garanderen door de Permatech®- beschermlaag
(houtvrije co-extrusie) wat andere producten alleen beloven maken wij waar:
Vuilafstotend en eenvoudig schoon te maken
Chloor, vet, olie en rode-wijn: kan eenvoudig schoon gemaakt worden
Met een vochtige doek afnemen is voldoende
Kleurvast vanaf dag één. Ook bij gedeeltelijke schaduw geen kleurverschil.
HOOG KUNSTSTOFGEHALTE, NOG MEER VOORDELEN
Zeer weinig uitzetting, randafstanden en voegen kunnen klein
gehouden worden.
Installatie onder afschot is niet noodzakelijk

Producten van Fiberon®, mogen niet ingezet worden voor constructieve
toepassingen, hiervoor zijn ze niet getest.
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Symmetry
Terrasplanken

TECHNISCH PERFECT EN NATUURLIJK
Onze meest verkochte plank. Aan
beide zijden een beschermende permatech® laag. Speelse nerfstructuur in
combinatie met kleurnuances geven
het terras een natuurlijke, en authentieke uitstraling.
Warm Sienna

Dubbelzijdig te gebruiken
Splintervrij en UV-bestendig
Eenvoudig schoon te maken
Kleurvast
Afschot niet noodzakelijk
Niet van hout te onderscheiden

Cinnabar

Graphite

Art.1838

Art.1837

Art.1887

Art.1871

Art.1870

Art.1888

Kleuren en
uitvoeringen

Terrasdelen 24 x 136 mm
Lengtes: 366 + 488 cm
Warm Sienna ook 305 + 427 cm

Kantplanken 24 x 136 mm
Lengte: 244 cm

Cobra24-clipset
90 clips incl Schroeven en bitje
Art.1047

Cobra24-begin/eindclipset
30 clips incl Schroeven en bitje
Art.1774

Symmetry-terrasplanken
hebben een zeer natuurlijke
nerfstructuur er zijn geen
zichtbare herhalingen of
makkelijk te herkennen
patronen, De terrasplanken
hebben een natuurlijke en
authentieke uitstraling.
Overige accessoires voor
installatie en montage vindt u
in de aparte Cobra-catalogus.
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Horizon

Terrasplanken
Al meer dan 12 jaar in het assortiment.
Aan beide zijden een beschermende
permatech® laag met diverse kleurnuances en nerfstructuur. Een warme
uitstraling net als een tropisch hardhouten terras.

Ipé

Dubbelzijdig te gebruiken
Splintervrij en UV-bestendig
Eenvoudig schoon te maken
Kleurvast
Afschot niet noodzakelijk
Niet van hout te onderscheiden

Castle gray

Kleuren en
uitvoeringen

vlonderplank 24 x 136 mm
lengtes: 366 + 488 cm

Art.1551

Art.1553

Fiberon® Horizon 24 x 136 mm in Castle gray
kantplank 24 x 136 mm
lengte: 244 cm

Art.1833

Cobra24-clipset
90 clips incl. schroeven en bit

Art.1961

Strakke randafwerkingen en
doorlopende planken zonder
voegen. Voor een elegante
afwerking van uw terras.

Art.1047

Cobra24-begin/eindclipset
30 clips incl. schroeven en bit
Art.1774
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Overige accessoires voor
installatie en montage
vindt u in de aparte
Cobra-catalogus.

Fiberon® Horizon 24 x 136 mm in Ipé

Pro-Tect Plus
Terrasplanken

Enkelzijdig bruikbaar, met houtstructuur
Splintervrij en UV-bestendig
Eenvoudig te reinigen
Kleurvast
Afschot niet noodzakelijk
Niet van hout te onderscheiden

RUSTIEK EN ELEGANT
Deze plank is geliefd door zijn aangename houtnerf, uiteraard met een
permatech®- beschermlaag. In drie
aansprekende kleuren om de juiste
keuze te maken voor uw droomterras.

Earl grey

Latte

Chai

Kleuren en
uitvoeringen

vlonderplank 24 x 136 mm
lengtes: 366 + 488 cm

kantplank 24 x 136 mm
lengte: 244 cm

Art.1560

Art.1558

Art.2499

Art.1860

Art.1862

Art.2500

Cobra24-clipset
90 clips incl. schroeven en bit
Art.1047

Cobra24-begin/eindclipset
30 clips incl. schroeven en bit
Art.1774

De driezijdige bescherming
is voldoende om een perfect
terras te maken. De ‚‘ruwe‘‘
onderzijde is niet zichtbaar. Het
heeft verder geen zichtbare
nadelen of kwaliteitsverlies. De
plank heeft dezelfde, eenvoudige montage en unieke
eigenschappen als de andere
planken uit het Fiberon-assortiment.

13

Goodlife R12
Terrasplanken

CHARISMATISCHE HOUTLOOK
Onze „prijsbreker“ met 25 jaar Fiberon
fabrieksgarantie*. Goodlife R12 heeft
een enkelzijdige permatech® beschermlaag met diverse kleurnuances
en duidelijke nerfstructuren.

Beach house

Enkelzijdig bruikbaar
Authentieke houtstructuur
Slipbestendig R12-oppervlak
Splintervrij en UV-bestendig
Eenvoudig schoon te maken
Kleurvast
Afschot niet noodzakelijk
Niet van hout te onderscheiden

Bungalow

Tuscan villa

Kleuren en
uitvoeringen

vlonderplank 24 x 133 mm
lengtes: 366 + 488 cm

Art.2572

Cobra24-clipset
90 clips incl. schroeven en bit
Art.1047

Cobra24-begin/eindclipset
30 clips incl. schroeven en bit
Art.1774
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Art.2573

Art.2574

De driezijdige bescherming
is voldoende om een perfect
terras te maken. De ‘‘ruwe‘‘
onderzijde is niet zichtbaar.
Het heeft verder geen zichtbare nadelen of kwaliteitsverlies.
De plank heeft dezelfde,
eenvoudige montage en
unieke eigenschappen als de
andere planken uit het
Fiberon-assortiment.

Paramount
Terrasplanken

Aan beide zijden behandeld,
één bruikbare zijde
Splintervrij en UV-bestendig
Eenvoudig schoon te maken
Kleurvast
Afschot niet noodzakelijk
Niet van hout te onderscheiden
Bijzonder brandwerend
Levenslange garantie*

VERRASSEND ANDERS

Onze projectplank. Geen WPC: Een combinatie van een PVC kern en Co-extrusie beschermlaag, zorgen voor een lichtgewichtplank die bestand is tegen vocht, deuken
en met een verhoogde brand/vuurresistentie. De Paramount-terrasplanken zijn ideaal
voor openbare ruimtes.

Brownstone

Flagstone

Kleuren en
uitvoeringen

vlonderplank 25 x 139 mm
lengtes: 366 cm

Art.1960

Art.1958

Cobra24-clipset
90 clips incl.schroeven en bit

De speciale eigenschappen
zorgen ervoor dat Paramount
terrassen ook voor openbare
ruimtes geschikt zijn.

Art.1047

Cobra24-begin/eindclipset
30 clips incl. schroeven en bit
Art.1774

*Garantievoorwaarden zijn terug te vinden op www.fiberondecking.com

Overige accessoires voor
installatie en montage vindt u
in de aparte Cobra-catalogus.
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Combinatie schermen
Overzicht

LICHT, STABIEL, VEEL MOGELIJKHEDEN
Deze stabiele, lichtgewicht WPC plank,
vormt samen met de aluminium palen, de basis van dit veelzijdig rabatsysteem. De rabatplanken SeriAL zijn
verkrijgbaar in vier aansprekende,
warme multicolor kleuren. Dankzij de
beschermlaag (co-extrusie geborsteld) zijn ze absoluut UV-bestendig
waardoor ze ook mooi blijven zonder
dat u hier veel onderhoud aan heeft.

UV-bestendig vanaf dag één
onderhoudsarm dankzij de speciale
beschermlaag
levendige kleuren, bijna niet van echt
hout te onderscheiden
gemakkelijk op maat te maken
stabiel en stormvast dankzij het
versterkte palensysteem

Dark grey

Light grey

Art.2315
Art.2319

Art.2316
Art.2320

Art.2318

Art.2467

---

Ipé

Teak

Alu RAL7016

Ipé

Dark grey

Kleuren en
uitvoeringen
WPC fence boards 21 x 160 mm
WB 150 mm, Lengtes 178 + 199 cm
verpakt per 4 Stuks
WPC fence boards 21 x 310 mm
WB 300 mm, Lengte 178 cm
in Dark grey en Light grey
verpakt per 2 stuks

Alu fence boards 21 x 160 mm
WB 150 mm, Lengtes 178 + 199 cm

---

Art.2317
---

---

---

Art.2473

---

---

---

Art.2188
Art.2154

Art.2314
Art.2400

Teak

Light grey
Eenvoudig en veelzijdig
systeem

1. Startprofiel
2. Topprofiel
3. SeriAL® vulling
4. U-Lijsten
+ PVC U-lijst
5. Palen
6. Paalkappen

Alu R

AL70
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Glasinzet panelen
Geef uw SeriAL scherm transparantie of creëer individuele accenten. Het
8mm ESG glas is in twee hoogtes en uitvoeringen verkrijgbaar.
Glasinzet 14,4 cm, gesatineerd
Art.2210

Glasinzet 14,4 cm, streep gesatineerd
Art.2212

Glasinzet 29,4 cm, gesatineerd
Art.2211

Glasinzet 29,4 cm, streep gesatineerd
Art.2213

Glas/Alu-bovenprofiel 180 cm, Antraciet
Art.2231
Glas/Alu-onderprofiel 180 cm, Antraciet
Art.2230

Schermprofiel Breed of smal?
Door de te variëren met de
WPC- profielbreedtes kan
een compleet andere look
gecreëerd worden.

Aluminium poorten Combineer uw wensen
Ook uw poort kunt u in kleur passend
maken voor uw tuinafscheiding
en naar eigen smaak samenstellen.
Veel mogelijkheden. Of u de poort nu
volledig van aluminium maakt of
volledig vult met brede of smalle
WPC-profielen.
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Combinatie schermen
accessoires

Met slechts enkele onderdelen is dit scherm naar eigen smaak snel te realiseren.
Alle onderdelen van het zelfbouwsysteem zijn afzonderlijk verkrijgbaar en kunnen
door u op maat worden gemaakt.
Alu palen
Aluminium, 90x 90 mm,
met versterkte kern,
antraciet (RAL7016)
Art.1222 L183cm
Art.1225 L200cm

Paalkap
Aluminium,
voor 90 x 90 mm Alu palen
antraciet (RAL7016)
Art.1233

U-Lijst
Aluminium, 29 x 32 mm
antraciet (RAL7016)
Art.1200 L180cm
Art.1202 L200cm

PvC opvul U-lijst
PVC, zwart, 20 x 21 mm, L 180 cm
Opvulling bij 21 mm ipv 24 mm
Art.1778

Paalhouder
Art.1229 paalhouder rond Lengte
150 cm Aluminium, 3 mm wanddikte
Art.1231 RVS, 1,5 mm wanddikte
Paalhouder op plaat
9 x 15 cm, L 60 cm

Schroevensets
SeriAL voor 1 scherm
Art.1793

Stabiliseringslijst
Staal, onbehandeld, 10 x 20 mm
4 stuks
Art.1991 L176cm
Art.2145 L196cm

Lakstift 12 ml
antraciet (RAL7016), om kleine
beschadigingen weg te werken
Art.1070
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SeriAL Startprofiel
Aluminium, 24 x 75 mm
antraciet (RAL7016)
Art.1218 L180cm
Art.2153 L200 cm

SeriAL Topprofiel
Aluminium, 24 x 75 mm
antraciet (RAL7016)
Art.1216 L180cm
Art.2152 L200 cm

Decorlijsten
Aluminium, 14 x 35 mm
(WB 25 mm)
antraciet (RAL7016)
zilver (RAL9006)
Art.1992 ZIL L178 cm
Art.2155 ZIL L200 cm
Art.2493 ANT L178 cm

Spuitlak 400 ml
Antraciet (RAL 7016) voor het
herstellen van kleine beschadigingen en krassen
Art.2545

Oneindige mogelijkheden

► Gesloten of met trellis
► 4 levendige kleuren
► Alltijd een bijpassende poort
of terrasplank

Maak de vulling
van uw poort
naar eigen
smaak en 100%
passend bij uw
seriAL scherm.

SeriAL poortframe
Aluminium, 180 x 100 cm
zonder vulling
antraciet (RAL7016)
Art.2219

SeriAL Poortpaal
Aluminium, 90x 90 mm, L 275 cm,
antraciet (RAL7016), met 4mm
wanddikte

Poortbeslag (verstelbaar)
RVS, passend voor poort
(Art.2219)
Art.2244

Paalkap
voor Poortpaal, PVC, zwart
Art.1784

Art.2327

Nog meer mogelijkheden
4 kleuren, aluminium Decorlijsten
en glaspanelen
Ook de hoogte en breedte van de
vulling is absoluut variabel.
De getoonde combinaties zijn
slechts een voorbeeld. U bepaalt
zelf hoe uw scherm eruit gaat zien.
Zoekt u een afwijkende afmeting?
Geen probleem, de profielen zijn
eenvoudig te korten naar de
gewenste lengte.
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Bamboe X-treme
DUURZAME ELEGANTIE
Thermo-Bamboe verenigt eigenschappen als hoge duurzaamheid,
robuust oppervlak, elegante optiek en
milieuvriendelijkheid.
Het oppervlak is door de hoge dichtheid nog compacter en harder dan
vele hardhoutsoorten.
THERMISCH BEHANDELD
De thermische behandeling verandert
2 eigenschappen van het bamboe:
De vochtopname daalt en de suikermoleculen modificeren. Dankzij deze
twee veranderde eigenschappen
wordt het bamboe extreem duurzaam.
Let op: dit geldt alleen voor Bamboo
X- treme. Standaard bamboe delen
zijn niet of ontoereikend thermisch
behandeld.

Leg uw terras zo dat er altijd water
afgevoerd kan worden (afschot
2% in de lengte). Ook moet er voldoende ventilatie aanwezig zijn.

Thermo-Bamboe, geolied,
thermisch gemodificeerd,
Gegroefd/glad, L 185 cm

Thermo-Bamboe, geolied,
thermisch gemodificeerd,
Gegroefd/glad, L 185 cm

Art.1493 - 20 x 137 mm
Art.1498 - 20 x 155 mm
Art.1499 - 20 x 178 mm

Art.2510 - 30 x 137 mm

Thermo-Bamboe geolied,
thermisch gemodificeerd,
Convex (bol),
20 x 155 mm, L 185 cm
Art.2343
zonder afschot mogelijk

Thermo-Bamboe geolied,
thermisch gemodificeerd,
Onderbalk, glad L 244 cm
Art.2022 - 40 x 60 mm
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Snel groeiende grondstof,
milieuvriendelijk
Thermisch behandeld, lange levensduur, geteste duurzaamheidsklasse 1
Geperst onder hoge druk tot zware,
degelijke planken
2 voorgeoliede zichtzijden:
glad of gegroefd, naar eigen keuze
3 verschillende breedtes: 137, 155 en
178 mm, voor terrassen op maat
Makkelijk te hanteren dankzij 185 cm
lange parketdelen, minimaal materiaalverlies
Zeer stabiel, dus geschikt voor verdekte bevestiging met clips

Scan de QR-code voor
verdere informatie en details.
www.moso-bamboo.com

Cobra20-Clips, passend voor
20 mm Bamboe terrassen
Art.1049 Cobra20-Clip,
90 clips incl. schroeven + bit
Art.1773 Cobra20 Begin-/Eindclip,
30 clips incl. schroeven+ bit

Thermo-Bamboe, ongeolied,
thermisch gemodificeerd, Kantplank, gegroefd/glad, L 185 cm
20 x 137 mm, zonder groeven
Art.1872 - 137 mm

Gradaties van vergrijzing na installatie:
1. originele kleur
2. verwering na 3 maanden
3. verwering na 18 maanden
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Bamboe Cladding
Gevelprofiel
thermisch gemodificeerd, ongeolied,
Duurzaamheidsklasse 1, lengte 185 cm
Enkel rabat profiel
bevestiging met clips of schroeven
Art.2491 - 18 x 75 mm
Art.2119 - 18 x 137 mm

Cobra18-clipset
90 clips incl. schroeven
Art.1052

Gesloten enkel rabat profiel
bevestiging met schroeven
Art.2427 - 18 x 137 mm

Rhombus profiel
bevestiging met schroeven
Art.2492 - 18 x 75 mm
Art.1705 - 18 x 137 mm
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Banklatten / meubelbalken
thermisch gemodificeerd, glad,
Duurzaamheidsklasse 1, lengte 200 cm,
afgewerkt met lasur Sikkens coating

Art.2228 - 40 x 40 mm
Art.2344 - 40 x 55 mm
Art.1749 - 40 x 60 mm
Art.2345 - 40 x 80 mm
Art.1751 - 40 x 90 mm
Art.2229 - 40 x 115 mm

Robuuste en milieuvriendelijke balken voor
buitentoepassingen

Tuinschermprofiel
thermisch gemodificeerd,
Duurzaamheidsklasse 1,
Lengte 180 cm, geolied

Rabat profiel
Art.1495 - 20 x 137 mm
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