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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