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BUITENPARKET
meer dan een terras!

De drukte van het dagelijkse leven vraagt om een oase van 

rust, een plaats voor ontspanning, schoonheid, gezelligheid 

en geborgenheid. Wat is er mooier en natuurlijker dan een 

houten tuinterras? 

Ontdek snel alle nieuwigheden voor uw terras.

Ipe Padoek

Bamboo X-tremeBangkirai



Ipe - het betere tuinhout, duurzaam en elegant

Ipe is een heel duurzame (duurzaamheidsklasse 1) en stabiele houtsoort met een zeer 
fijne nerf en kan dus als één van de meest edele houtsoorten worden beschouwd.  
Ipe-hout is afkomstig uit de tropische bossen van Midden- en Zuid-Amerika. 

Keperafstand max. 400mm
Afmeting: diverse lengtes x 142 x 21mm

 Bruikbaar aan beide zijden (vlak of geribd)

Bangkirai - het bekendste en meest toegepaste tuinhout

Bangkirai (Yellow Balau) komt vooral uit de regenwouden van Indonesië en Maleisië.  
Het kernhout is bruingeel tot roodachtig bruin, maar vers kernhout is meestal 
geelachtig bruin. (duurzaamheidsklasse 2)

Keperafstand max. 500mm
Afmeting: diverse lengtes x 145 x 25mm

 Bruikbaar aan beide zijden
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Bamboo X-treme - natuurlijk mooi

Het ecologische en duurzame (duurzaamheidsklasse 1) Bamboo X-treme vormt een 
verantwoorde aanvulling op het hardhoutprogramma. Bovendien is bamboe een  
onuitputtelijke grondstof en dus een product van de toekomst!

Keperafstand max. 400mm - max. 200mm afstand uiteinde van de plank tot keper
Afmeting: 1850 x 137 x 20mm

 Bruikbaar aan beide zijden (vlak of geribd)
kops

Padoek - het koraalrode tuinhout

Afrikaanse Padoek is heel duurzaam (duurzaamheidsklasse 1) en uitzonderlijk stabiel 
hout uit Midden- en West-Afrika. Het kernhout is fraai koraalrood tot paarsbruin. 

Keperafstand max. 400mm
Afmeting: diverse lengtes x 142 x 20mm



Hardwood Clip - Ipe en Padoek
Dankzij de vierkante vorm en het insert uit roestvrij staal dat in de bevestiging is 
ingewerkt, biedt dit model een uitzonderlijke weerstand. De keuze tussen Small 
of Medium is afhankelijk van de vochtigheidsgraad van de planken bij het leggen.
(Vraag meer inlichtingen ivm de vochtigheidsgraad van uw buitenparket)

Cobra Wrench 
De Cobra Wrench is een uniek en revolutionair instrument om houten terras-
planken perfect recht te plaatsen. (ook huurbaar)

Cobra Clip 20 - Bamboo X-treme
De Cobra Clip is gemakkelijk te monteren. Later kunt u met minimale inspanning 
losse delen uithalen, zonder het gehele terras te moeten demonteren. 

Hardhoutschroeven Inox C2
De traditionele schroefbevestiging voor uw buitenparket. 

Früh bevestigingsysteem - Bangkirai
Geen zichtbare schroeven in het oppervlak, geen splijten van het oppervlak door 
schroefkoppen. De terrasplanken worden eenvoudiger, mooier en beter geplaatst!  
Betere bescherming van het hout: de plank rust niet meer rechtstreeks op de 
onderconstructie.

FRUH

Kepers Belinga 
60 x 40 x 3350mm

Regelbare plankenvloerdragers
Types: PV3/5 cm - PV5/9cm - PV9/13cm - PV11/15cm
Verlengstuk F35 (=35mm verhogen)

Plaatsing en toebehoren

Informeer voor de specifieke plaatsingsvoorschriften naar de Technische handleiding.
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Onderhoud van uw buitenparket

Een reinigingsbeurt in het voorjaar is geen must. Mocht er echter nood aan zijn, dan laat men bij gebruik van een 
hogedrukreiniger een krachtige straal dicht op het hout best achterwege om de houtstructuur niet te beschadigen.
Hout dat zonder bescherming blootgesteld wordt aan zonlicht en aan de weersomstandigheden, zal een grijsachtig 
uitzicht krijgen, met verschillende schakeringen afhankelijk van de milieuomstandigheden. Vergrijzing heeft absoluut 
geen negatieve invloed op de levensduur van het terras. Ze kan enkel worden tegengegaan door op het hout een 
product aan te brengen dat de UV-stralen tegenhoudt. 

Woca Exterior Cleaner voor het reinigen van houten terrassen, tuinmeubilair, gevelbekleding, tuin-
huizen, schuttingen, deuren, carports, etc.. Verwijdert mos en algengroei, beschermt tegen nieuwe 
aangroei. 
Woca Exterior Oil voor de basisbehandeling en het onderhoud van nieuw en al eerder geolied hout 
buiten. De speciale samenstelling van de oliecomponenten zorgt er voor dat het product oplosbaar is 
in water en daarmee milieuvriendelijk is. De olie zorgt voor een sterk water- en vuilwerend oppervlak 
en beschermt tegen schimmels en algen.

 

Informeer naar de correcte onderhoudsvoorschriften voor uw buitenparket.


