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DE MAGIE VAN
HET BUITENLEVEN
Koffie en de ochtendkrant. Een glas wijn bij
zonsondergang. Verjaardagen, barbeques en
etentjes tot diep in de nacht.
Het gebeurt allemaal op uw terras: die magische
buitenruimte waar de wereld tot rust komt, familie
en vrienden met elkaar bijpraten, en eenvoudige
momenten fijne herinneringen worden.
Wat uw droom voor het buitenleven ook is, laat
ons u helpen het waar te maken.

Symmetry-terrasplanken in Cinnabar.

f i b e ro n d e c k i n g . c o m

WAAROM FIBERON?
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Composiet terrasplanken hebben duidelijke voordelen vergeleken met hout.

UITSTEKENDE PRODUCTEN,
ADVIES VAN EXPERTS
Kies voor het bedrijf dat er bij elke stap voor u is.

MOOI VAN BEGIN TOT EIND

HULPVAARDIGE, BETROUWBARE EXPERTS

Als u de composiet terrasplanken van tegenwoordig nog niet hebt gezien, staat u

Of het nu gaat om het vinden van de optimale plankkleur, het ontwerpen van

wat te wachten. Afgesloten composietmaterialen van Fiberon vangen de warmte en

een terrasindeling of tips over het selecteren van een aannemer: Fiberon is er

uitstraling van natuurlijk en exotisch hardhout, tot aan subtiele kleurtinten, gevarieerde

om u te helpen. We geven duidelijke informatie en eerlijk advies, zodat u de

nerfstructuren en rijke kleurpaletten. En omdat afgesloten composiet terrasplanken

beste beslissingen voor uw unieke ruimte kunt nemen.

niet vervagen of verouderen zoals hout, is het uiterlijk waar u vandaag weg van bent er
morgen nog steeds.

LANGERE LEVENSDUUR, LAGERE TOTALE KOSTEN
Het gemiddelde drukbehandelde terras kan duizenden euroʼs per jaar kosten
om te onderhouden en moet worden vervangen voordat u er erg in hebt. De
composietterrassen van Fiberon hebben gemiddeld minder dan €50 per jaar aan
onderhoudskosten. Bovendien biedt Fiberon 25 jaar garantie tegen vlekken, verkleuring
en voor prestaties, zodat u met vertrouwen kunt kopen en bouwen.

VEILIG VOOR UW GEZIN ÉN HET MILIEU
Composiet terrasplanken van Fiberon bevatten gerecycled plastic en afval van

DE HULPMIDDELEN DIE U WILT, ZOALS U ZE WILT
Onze buitenleven-visualizer, ons terrasontwerp-instrument en onze
kostencalculator werken op verschillende apparaten, zodat u overal en op elk
moment kunt dromen, ontwerpen en plannen.

PLAATSELIJKE WORTELS, WERELDWIJD BEREIK
Fiberon-producten worden in de VS gemaakt, zowel in onze thuisstaat North
Carolina als in Idaho. Vanuit deze twee locaties verschepen we producten naar
alle plaatsen in Noord-Amerika en naar meer dan 24 landen in Europa, Azië,
Australië en Midden- en Zuid-Amerika. Al meer dan 10 jaar een begrip in
Nederland en België.

houtzagerijen: voldoende voor het voorkomen van 70.000 ton afval per jaar dat
anders gestort of verbrand zou worden. In tegenstelling tot hout voorkomen onze
composietmaterialen verdere ontbossing. Bovendien zijn ze vrij van giftige chemische
stoffen en middels duurzame processen gefabriceerd.

Paramount-terrasplanken van pvc in Flagstone.
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fiberon decking .c om

TERRASPLANKEN
HEROVER UW WEEKENDEN
Vrije tijd was bedoeld om uit te rusten en
te ontspannen, niet voor het zandstralen
en verven van terrassen. Gelukkig zijn
Fiberon-terrasplanken ongelofelijk makkelijk
te onderhouden. Geen zaterdagen lang
uw terras meer zandstralen of verven, of
iemand anders moeten betalen om dit te
doen. Onze gepatenteerde PermaTech®beschermlaag beschermt tegen morsen,
vlekken en UV-straling, terwijl de solide
composietconstructie betekent dat er geen
versplintering, scheuring of rotting optreedt.
Hier kunnen houten terrasplanken gewoon
niet tegenop.

Xtreme R12 terrasplanken in Aspen Grey.
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BESTE

SYMMETRY
PRACHTIG IN BALANS

Het prachtige uiterlijk van natuurlijk hout is niet te ontkennen; de geavanceerde composiettechnologie niet te verslaan.
Vernieuwde, multichrome kleuren geven een authentieke uitstraling die u nergens anders vindt. De exclusieve PermaTechbeschermlaag beschermt tegen kleurvervagingen en vlekken, terwijl de duurzame composietkern voor uitzonderlijke weerstand
tegen rotten, scheuren, insecten en vergaan zorgt. Dit is natuur en wetenschap in perfecte harmonie. Dit is Symmetry®.
•

Tweezijdig te gebruiken

•

Splintervrij en UV-bestendig

•

Makkelijk schoon te maken

•

Subtiele nerfstructuren laten geen zichtbare herhaling zien.

•

De duurzame composietkern weerstaat splinteren, rotten, scheuren, insecten en vergaan.

•

De PermaTech-beschermlaag aan vier kanten is bestand tegen vlekken en vervagen.

•

Technisch gezien geen afschot nodig

KIES UW KLEUR
Het palet van aardetinten is geïnspireerd door natuurlijke elementen en pigmenten.

Warm Sienna Art1838

Burnt Umber Art1836

Cinnabar Art1837

Graphite Art1887

Ter informatie
Symmetry-terrasplanken
hebben een meer willekeurige,
natuurlijke nerfstructuur
dan andere terrasplanken.
Er zijn geen zichtbare
herhalingen of makkelijk
te herkennen patronen,
wat de terrasplanken een
natuurlijkere, authentiekere
houtuitstraling geeft.

Profieloverzicht
Platte
rand == 24
24 mm
mm xx 136
137 mm
Kantplank
mm
Lengte:
2,44
m
Lengte: 244cm

Gegroefde
rand= =2424mm
mmx x136mm
137 mm
Vlonderplank
Lengtes:
2,44
m,
3,66
m,
4,88
m, 3,05
m* en 4,25 m*
Lengte: 305cm*,366cm, 427cm*
en 488cm
* Extra lengtes in Warm Sienna en Graphite

Symmetry-terrasplanken in Cinnabar.
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BESTE

HORIZON

TOTAAL VERSCHILLEND
Horizon®-terrasplanken zijn stoer en dramatisch, en bieden rijke kleuren, elegante vleugen en duidelijke nerfstructuren. De
beschermlaag aan vier kanten zorgt voor superieure bestendigheid tegen vlekken en verkleuring, plus een geboend uiterlijk aan de
boven- en onderkant. De duurzame composietkern weerstaat splinteren, scheuren, rotten, insecten en vergaan. En dat alles voor
een prijs vergelijkbaar met de niet-omkeerbare terrasplanken van anderen.
•

Tweezijdig te gebruiken

•

Splintervrij en UV-bestendig

•

Makkelijk schoon te maken

•

Subtiele nerfstructuren laten geen zichtbare herhaling zien.

•

De duurzame composietkern weerstaat splinteren, rotten, scheuren, insecten en vergaan.

•

De PermaTech-beschermlaag aan vier kanten is bestand tegen vlekken en vervagen.

•

Technisch gezien geen afschot nodig

KIES UW KLEUR
Niet leverbaar in Europa

Ipe Art1551

Tudor Brown

Niet leverbaar in Europa

Rosewood

Castle Gray Art1553

Ter informatie

Profieloverzicht

Kantplank
Platte rand==24
24mm
mm xx 136
137 mm
mm
Lengte: 2,44
m
Lengte:
244cm

Als u een open ruimte
onder uw terras hebt, zorgt
een omkeerbare plank
zoals Horizon voor een
schoon, afgewerkt uiterlijk,
zowel aan de bovenkant
als aan de onderkant.

Vlonderplank
= 24
mm
Gegroefde rand
= 24
mmx 136mm
x 137 mm
Lengtes:305cm*,366cm,
2,44 m, 3,66 m, 427cm*
4,88 m, 3,05
m* en 4,25 m*
Lengte:
en 488cm
* Extra lengtes Alleen in Horizon Ipé

Horizon-terrasplanken in Ipé.
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BESTE

PARAMOUNT
OP ALLES VOORBEREID

Onze projectplank. Geen WPC: een combinatie van een PVC kern en CoExtrusie beschermlaag, zorgen voor een
lichtgewichtplank die bestand is tegen vocht, deuken en met een verhoogde brand/vuurresistentie. De Paramountterrasplanken zijn ideaal voor afmeerplaatsen en andere toepassingen langs het water. Bovendien zijn ze gemakkelijk te
hanteren, eenvoudig te onderhouden en hebben ze een levenslange garantie*.
•

Ideaal voor toepassing langs het water (vrij van natuurlijke stoffen).

•

Lichtgewicht, eenvoudig te hanteren planken.

•

Bestand tegen vocht, deuken, vlekken en vervagingen

•

Biedt droog en nat uitzonderlijke slipbestendigheid.

•

Splintervrij en UV-bestendig

•

Bestand tegen splinteren, rotten, scheuren, insecten

•

Technisch gezien geen afschot nodig

KIES UW KLEUR
De drie multichrome kleuren bieden volop designmogelijkheden.

Brownstone Art1960

Sandstone Art1959

Flagstone Art1958

Ter informatie
Lichtgewicht Paramount
is houtvrij, dus bevat geen
natuurlijke stoffen die
schimmelgroei bevorderen.
Het is ideaal voor
afmeerplaatsen en andere
toepassingen langs het
water.

Profieloverzicht
Platte rand = 25 mm x 139 mm
Vlonderplank
Lengte:
2,44 m = 25 mm x 139 mm
Lengte: 366cm

Gegroefde rand = 25 mm x 139 mm
Lengtes: 2,44 m, 3,66 m en 4,88 m

Paramount-terrasplanken van pvc in Sandstone.
* garantiebepalingen zijn terug te vinden www.fiberondecking.com
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BETER

Protect Plus

Protect Plus

Sanctuary

Of u nu uw tijd alleen of met anderen wilt doorbrengen, u kunt genieten van een mooie, makkelijk te onderhouden buitenruimte
met Protect Plus-terrasplanken. ProtectPlus-terrasplanken zijn de perfecte mix van een goede uitstraling, geweldige prestaties
en gemakkelijk onderhoud. En dankzij de innovatieve PermaTech-beschermlaag tegen vlekken en kleurvervaging en de
duurzame composietkern blijft uw Protect Plus (Sanctuary)-terras er jaar na jaar mooi uitzien.
•

Multichrome kleuren met duidelijke, ruwe houtstructuur.

•

Driezijdige PermaTech-beschermlaag bestand tegen vlekken en vervaging.

•

De sterke composietopbouw is bestand tegen splinteren, scheuren, insecten en rotting.

•

Hoeft nooit geschilderd of opnieuw afgewerkt te worden.

•

Kwalitatieve composietopbouw verbetert duurzaamheid en verzekert een lange levensduur.

KIES UW KLEUR
Het rijke, uitgebreide kleurenpalet biedt verschillende designmogelijkheden.

Niet NIEUW
leverbaar
Europa
IN in2019

Jatoba

Protect
Plus serie
TERUG
IN 2019

Espresso Art1559

Earl Grey Art1560

Ter informatie

TER INFO

Profieloverzicht

Kantplank
Platte
rand == 24
24 mm
mm xx 136
137 mm
mm
Lengte: 2,44
244cm
Lengte:
m en 4,88 m

Latte Art1558

Vlonderplank
Gegroefde
rand==2424mm
mmxx136mm
137 mm
Lengte: 366cm
488cm
Lengtes:
2,44 m,en
3,66
m en 4,88 m

De eenzijdige ommanteling is genoeg om
een perfecte vlonder
te kunnen bouwen. De "ruwe" zijde is in
de meeste gevallen niet
zichtbaar, zodat het verder geen
optische nadelen heeft, maar zeker geen
nadelen tov de kwaliteit heeft.
Deze plank dezelfde, eenvoudige montage en unieke eigenschappen als de
andere planken uit het fiberonassortiment.

Een duidelijke, ruwe
nerfstructuur geeft
Protect Plus een mooie
uitstraling

Sanctuary-terrasplanken in Jatoba.
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GOED

GOOD LIFE

MEER WAAR VOOR UW GELD
Good Life-terrasplanken hebben altijd al een onverslaanbare combinatie van topprestaties, duurzaamheid en waarde geboden. En nu
zijn er ook Good Life-terrasplanken met de genuanceerde look van tropisch hardhout. Ervaar de nieuwe multichrome kleuren Beach
House, Bungalow en Tuscan Villa. Nog nooit is het zo eenvoudig geweest om de stijl en elegantie van uw buitenruimte naar een hoger
niveau te tillen, terwijl u qua budget met beide benen op de grond blijft staan.
• Authentieke houtuitstraling met duidelijke nerfstructuren
• Multichrome kleuren evenaren die van exotisch hardhout
• Effen kleuren doen denken aan traditionele gebeitste terrasplanken
• Driezijdige Permatech-beschermlaag is bestand tegen vlekken en vervaging
• Product is duurzaam, gaat lang mee en heeft een prijs die dichter bij die van hout ligt

KIES UW KLEUR

N I E U W E M U LT I C H R O M E K L E U R E N

Tuscan Villa Art 2237

Profieloverzicht

Platte rand = 24 mm x 133 mm
Vlonderplank = 24 mm x 133 mm
Lengte: 2,44 m
Lengte: 366cm

Bungalow Art 2236

Beach House Art 2235

Ter informatie

TER INFO
De eenzijdige ommanteling is genoeg om
een perfecte vlonder
te kunnen bouwen. De "ruwe" zijde is in
de meeste gevallen niet
Gegroefde rand
= 24 mm
x 133
zichtbaar,
zodat
hetmm
verder geen
Lengtes: 2,44
m, 3,66nadelen
m en 4,88
m maar zeker geen
optische
heeft,
nadelen tov de kwaliteit heeft.
Deze plank dezelfde, eenvoudige montage en unieke eigenschappen als de
andere planken uit het fiberonassortiment.

Good Life-terrasplanken
hebben een houtachtige
look en populaire
kleuropties tegen een prijs
die dichter bij de prijs van
geperst hout ligt. Waarom
voor een compromis gaan?

Good Life-terrasplanken in Beach House.
Nieuw
p
agin2019
a 23
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BETER

XTREME R12

KLAAR VOOR DE REALITEIT
Xtreme R12-terrasplanken zijn een geweldige stap voorwaarts voor composietterrasplanken van hoge kwaliteit en met weinig
onderhoud. Met de innovatieve PermaTech-beschermlaag op drie kanten is Xtreme bestand tegen water, wind, zon en
plezier. Deze duurzame terrasplanken zijn verkrijgbaar in drie multichrome kleuren en hoeven nooit te worden gezandstraald,
gebeitst of opnieuw afgewerkt.
•

Het nieuwe reliëfpatroon verbetert de slipbestendigheid en de uitstraling.

•

De duurzame PermaTech-deklaag is bestand tegen vlekken, vervagen, insecten en verrotten.

•

De compacte composietopbouw zorgt voor blijvende duurzaamheid.

•

De drie kleuropties passen in elk esthetisch ontwerp.

KIES UW KLEUR
Ontdek een wereld aan designmogelijkheden.

Teak Art 2030

Aspen Grey Art 2028

Acorn Brown Art 2029

Ter informatie

Profieloverzicht
Kantplank
Platte rand==20
20mm
mm xx127
127 mm
mm
Lengte:
Lengte: 244cm
2,44 m

*Als speciale bestelling verkrijgbaar.

TER INFO
De eenzijdige ommanteling is genoeg om
een perfecte vlonder
te kunnen bouwen. De "ruwe" zijde is in
de meeste gevallen niet
Vlonderplank
= 20
mm
x 127
mm
Gegroefde rand
= 20
mm
x 127
mm
zichtbaar, zodat het verder geen
Lengte:
488cm
Lengtes:366cm
2,44 m,en3,05
m*, 3,66 m en 4,88 m
optische nadelen heeft, maar zeker geen
nadelen tov de kwaliteit heeft.
Deze plank dezelfde, eenvoudige montage en unieke eigenschappen als de
andere planken uit het fiberonassortiment.

Geniet van de uitstraling
van natuurlijk hardhout,
met de extra bescherming
van een zeer slipvast
oppervlak.

Xtreme Advantage-terrasplanken in Teak.

KLEUR

MAAK EEN STATEMENT
Neigt u naar klassieke stijlen, houdt u van uitgesproken,
verrassende looks of geeft u de voorkeur aan een meer
ontspannen stranduitstraling? Net als dat u meubels uitkiest
om een sfeer te creëren, heeft de kleur van uw terras ook
invloed op hoe u uw buitenruimte ervaart.

KLASSIEKE
BR UINTINTEN

RODE
BR UINTINTE N

Van rijke middentinten
tot het diepste
bruin voegen deze
kleuren diepte en
indrukwekkendheid
aan uw ruimte toe. De
donkerder keuzes zijn
vooral geschikt voor een
Arts-and-craftsstijl of
mediterrane woningen.

Tijdloos, klassiek en
nog steeds een beetje
uniek: dat is rood. Voor
warmte, energie en in
het oog springende
tuinontwerpen kiest u
voor het rijke Cinnabar of
elegante Rosewood.

Met ondertonen van
blauw of zandbeige
doet grijs denken
aan rotskusten en
verweerd hout. Grijze
terrasplanken zijn de
perfecte keuze voor
huizen aan de kust
en voegen ook aan
stadsruimtes een
rustige elegantie toe.

Symmetry

BURNT UMBER

TUDOR BROWN

Symmetry

Horizon

Paramount

Protect Plus

Niet NIEUW
leverbaar
Europa
IN in2019

Niet leverbaar in Europa

ArmorGuard

ArmorGuard

GRAPHITE

Niet leverbaar in Europa

Horizon

G OU D E N
B R U I N T INT E N

GRIJS TIN TEN

CASTLE GRAY

Niet leverbaar in Europa

Protect Plus

LATTE

Niet NIEUW
leverbaar
Europa
IN in2019

Symmetry

CINNABAR

Paramount

MINERAL

Niet leverbaar in Europa

FLAGSTONE

EARL GREY

Deze categorie dekt alles
van goud- tot lichtbruin.
De kleurtinten zijn warm
en natuurlijk en passen
bij elke architectuur.
Het is dan ook geen
verassing dat het de
populairste kleurgroep
voor terrassen is.

Symmetry

WARM SIENNA

Paramount

BROWNSTONE

NietNIEUW
leverbaar
Europa
IN in2019

Horizon

IPE

Sanctuary

JATOBA

Paramount

SANDSTONE

NIEUW IN 2019

Xtreme R12

TEAK

Good Life

TUSCAN VILLA

ArmorGuard

BRAZILIAN WALNUT

NIEUW IN 2019

Good Life

BUNGALOW

De werkelijke kleuren kunnen van de foto’s afwijken.

Xtreme R12

ACORN BROWN

Niet leverbaar in Europa

Good Life

CABIN

Horizon

ROSEWOOD

Xtreme R12

ASPEN Grey

NIEUW IN 2019

Good Life

BEACH HOUSE

NANTUCKET GRAY

Niet leverbaar in Europa

Good Life

COTTAGE

SEASIDE GRAY

TECHNISCHE SPECIFICATIES TERRASPLANKEN
TERRASPLANKEN
TERRASPLANKEN
Toebehoren
Afmetingen plankprofiel

Afmetingen Vlonderplank

SYMMETRY
SYMMETRY
Platte onderkant
x 136
mm mm
24 mm x24137

HORIZON

PARAMOUNT PVC PARAMOUNT

HORIZON

Platte onderkant
24 x 136 mm
24 mm x 137 mm

Plus (Sanctuary)
ProtectSANCTUARY
24 mm x 136 mm
Platte onderkant
24 mm x 137 mm

Platte onderkant
25 x 139 mm
25 mm x 139 mm

(ADVANTAGE)
R12
XTREME
XTREME
ADVANTAGE
20 x 127 mm
Geschelpte onderkant
20 x 127 mm

TOEBEHOREN
GOOD LIFE

LIFE
GOOD
ARMORGUARD
24 mm x 133 mm
Geschelpte onderkant
24 mm x 133 mm

Geschelpte onderkant
24 x 133 mm

Vlonderplank
Profiel met platte rand

Cobra Clipsets zwart
verpakt per 90 stuks
incl. schroeven en bit:
Art. 1049 voor 20 mm delen
Art. 1047 voor 24 mm delen

Kantplank
Profiel met gegroefde rand
Omkeerbaar
Omkeerbaar

Ja Ja

JaJa

Nee

Nee

Nee

Nee
Nee

Zeer
klein door gecoëxtrueerde
van hout en
Composietkern
Perma
met gecoëxtrueerde
plastic Tech-deklaag
aan 4 Wijn,
PermaTech-deklaag
Vochtig
afnemen is voldoende,
kanten
vet etc vormen geen blijvende vlekken

Zeer klein door gecoëxtrueerde
van hout en
Composietkern
Perma met
Tech-deklaag
gecoëxtrueerde
plastic
aan 4 Wijn,
PermaTech-deklaag
Vochtig
afnemen is voldoende,
kanten
vet etc vormen geen blijvende vlekken

Cellulair schuimpolymeer met
Cellulair schuimpolymeer met
gecoëxtrueerde laag

Burnt Umber,
Umber, Cinnabar,
Cinnabar, Graphite
Graphite
Burnt
en Warm Sienna

Castle Gray, Ipe
Ipe, Rosewood
en Tudor Brown

Sandstone, Brownstone
en Flagstone

Kleurvast
Effen kleuren

Altijd en overal, ook bij gedeeltelijke
N.v.t. geen verschil
schaduw

Altijd en overal, ook bij gedeeltelijke
N.v.t.
schaduw geen verschil

Altijd en overal, ook bij gedeeltelijke
N.v.t.
schaduw geen verschil

Altijd en overal, ook bij gedeeltelijke
N.v.t.
schaduw geen verschil

Bevestigen
met:
Beperkte prestatiegarantie
25 jaar

Cobra
jaar24 clip, Begin/eindclip 24
25
schroeven
jaar mogelijk
20

Cobra
jaar24 clip, Begin/eindclip 24
25
schroeven
jaar mogelijk
25

Cobra 24 clip, Begin/eindclip 24
Levenslang
schroeven mogelijk

Cobra 24 clip, Begin/eindclip 24
schroeven mogelijk

Garantiedekking tegen
vlekken en verkleuring

2525jaar
jaar (zie voorwaarden)

25 jaar
25 jaar (zie voorwaarden)

N.v.t.

Onderhoudsinspanning
Materiaal
Reiniging
Multichrome
kleuren
Meerdere tinten

Vlonderplank
platte rand
Lengtes met lengte

305cm*, 366cm, 427cm* en 488cm

305cm*, 366cm, 427cm* en 488cm

2,44 m

2,44 m

Kantplank
lengte
gegroefde rand
Lengtes met

m, 3,05 m*, 3,66 m,
2,44
244cm
4,25 m* en 4,88 m

m, 3,05 m*, 3,66 m,
2,44
244cm
4,25 m* en 4,88 m

Onderbalk
afstand hart-op-hart
Overspanningsbeperkingen

max. 40cm

*Extra lengte Alleen Warm Sienna en Graphite

*Extra lengte Alleen Horizon Ipé

max. 40cm

gecoëxtrueerde laag aan 3
kantenafnemen is voldoende, Wijn,
Vochtig
vet etc vormen geen blijvende vlekken

Lifetime (zie voorwaarden)

2,44 m 366cm
244cm

max. 40cm

Loodrecht op draagbalk:

bij
mm ruimtes max. 30cm
406comm.

bij comm.
mm ruimtes max. 30cm
406

bij comm. ruimtes max. 30cm
406 mm

Type onderbalk
tot 45° met draagbalk:
Hoek

hardhout,
mm aluminium
305

hardhout,
mm aluminium
305

hardhout,
mm aluminium
305

treden: boeiboorden229 mm 19 mm x 285 mm x 3,66 m229 mm 19 mm x 285 mm x 3,66 m610 mm N.ja, zonder watervlekken .
Afstand tussen
Verkrijgbare
Montage zonder
afschot
ja, zonder watervlekken
ja, zonder watervlekken
ja, zonder watervlekken

gecoëxtrueerde
Zeer klein door van
Composietkern
hout en
Tech-deklaag
Perma
plastic met gecoëxtrueerde
PermaTech-deklaag
aan 3 Wijn,
afnemen is voldoende,
Vochtig
kanten
vet etc vormen geen blijvende vlekken

Earl
Jatoba
Latte
Espresso en
Grey,Espresso,
Earl Grey,
en Latte

Nee
Nee

NeeNee
Nee

Art. 1773 voor 20 mm delen

Zeer klein door gecoëxtrueerde
Composietkern
van hout en
Tech-deklaag
Permamet
plastic
gecoëxtrueerde
PermaTech-deklaag
aan 3 Wijn,
afnemen is voldoende,
Vochtig
kanten
vet etc vormen geen blijvende vlekken

Composietkern
van hout en
Art. 1774 voor 24 mm delen
plastic met gecoëxtrueerde
PermaTech-deklaag aan 3
kanten

Acorn
Acorn,Brown,
Aspen,Aspen
Teak Grey, Teak

Tuscan Villa
Bungalow,
House,
Beach
Brazilian
Walnut,
Nantucket
Gray en Seaside Gray

Beach
House, Bungalow
verpakt per 150 stuks
en Tuscan Villa

Altijd en overal, ook bij gedeeltelijke
schaduw geen verschil

Altijd en overal, ook bij gedeeltelijke
schaduw geen verschil
Cobra 24 clip, Begin/eindclip 24
25 jaar
schroeven mogelijk

25 jaar (zie voorwaarden)

20 jaar (zie voorwaarden)

25 jaar (zie voorwaarden)

366cm en 488cm

366cm en 488cm

max. 40cm

30 clips incl. schroeven en bit

Zeer klein door gecoëxtrueerde
Composietkern
van hout en
Tech-deklaag
Permamet
plastic
gecoëxtrueerde
PermaTech-deklaag
aan 3 Wijn,
afnemen is voldoende,
Vochtig
kanten
vet etc vormen geen blijvende vlekken

Cobra 20 clip, Begin/eindclip 20
20 jaar
schroeven mogelijk

244cm

CobraBegin-/eindclipsets

geen

3,66 m en 4,88 m
max. 30cm-35cm

366cm

3,66 m en 4,88
m
geen

Schroeven 5x50 mm incl bit
Art. 1717 Silver Grey

Art. 2026 Silver Grey(Aisi304)
Art. 2027 Brown (Aisi304)

Onderbalken Alu RAL

7016, 30x50 mm
wanddikte 2 mm, L400 cm
Ar. 2179
Alu RAL 7016, 24x40 mm
wanddikte 2 mm L400 cm

2,44 m, 3,05 m**,
3,66Art.
m 1725
en 4,88 m

max. 40cm

bij comm. ruimtes max. 30cm
406 mm

bij comm. ruimtes max. 25cm
406 mm

zelfborend Afstand-band
bij comm. ruimtes max. 30cm Schroeven
406 mm
406 mm
voorAlu-onderbalken,

hardhout,
305
mm aluminium

aluminium
305hardhout,
mm

hardhout, aluminium
305 mm

203
mm watervlekken
ja, zonder
N.v.t.

N.v.t.
ja, zonder watervlekken
N.v.t.

203ja,mm
zonder watervlekken

zwart 4,2x16 mm
305 mm
verpakt per 90 stuks
178Art.
mm1006

voor Alu-balken
EPDM zwart,
5x10 mm

fiberondecking.com | +1 800 573 8841

Alles draait om verbinding.

Fiberon, Paramount, Horizon, PermaTech, Phantom en Symmetry zijn handelsmerken van
Fiber Composites, LLC, gedeponeerd in de VS en andere landen.

Vervaardigd in de VS
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