
• Eigentijdse kleuren.*
• Vlonderplanken leverbaar tot 25 cm breedte.
• Geen noesten, scheuren of splinters.
•  Eenvoudig te monteren zonder zichtbare schroeven.
• 2-zijdig toepasbaar.
• Onderhoudsvriendelijk.
• Duurzaam en volledig recyclebaar.
• Minimale levensduur 10 jaar.
*Enige verkleuring door invloed van zonlicht is mogelijk.

• Zorg voor een goede vaste ondergrond. De buitenste 
onderregels van het composiet dienen met slagpluggen aan het 
fundament vast te worden gezet.

• Gebruik de hoekprofielen om de kopse kanten van de 
composiet planken af te werken en hierdoor het inwateren te 
voorkomen.

• Krimpen en uitzetten is een eigenschap van de composiet-
planken. Houd minimaal 0,5 cm ruimte tussen de vlonderdelen 
en wanneer er kops gelegd gaat worden 1 cm.

• Onderregels hart op hart maximaal 35 cm.

De voordelen

Hoogwaardig 
alternatief

Composiet montage

Het geschuurde oppervlak 
zorgt voor een blijvend  
stroef en mat terras.

Detailtekening:

Composiet is een hoogwaardig alternatief voor tropisch 
hardhout. Het bestaat voor meer dan 60% uit houtvezels, 
waardoor het een natuurlijk uiterlijk heeft. Composiet 
is te bewerken met de gebruikelijke gereedschappen 
voor hout. De dekdelen zijn verkrijgbaar in drie kleuren, 
twee breedtematen en twee lengtematen. Naar 
wens kan het terras afgewerkt worden met antraciet 
aluminium hoekprofielen of hoekprofielen op kleur.

Hoekprofiel Overgangsprofiel Hoekprofiel

OnderprofielOnderprofiel Onderprofiel

Onderregelsmax. 35 cm 5 mm

Hoekprofiel

4x4x300 cm.
Antraciet 23515 7,50
Bruin 23520 7,50
Grijs 23525 8,45

Composiet afdeklat

0,8x6,3x300 cm.
Antraciet 23551 7,85
Bruin 23552 7,85
Grijs 23553 8,30

Composiet dekdeel antraciet

2,3x14,5x300 cm 23450 20,35
2,3x14,5x420 cm 23465 28,50

2,3x25x300 cm 23480 32,50
2,3x25x420 cm 23495 45,50

Aluminium onderprofiel

T.b.v. overgangs- en/of 
hoekprofielen.
4x2,2x300 cm 23540 16,95

Composiet dekdeel bruin

2,3x14,5x300 cm 23455 20,35
2,3x14,5x420 cm 23470 28,50

2,3x25x300 cm 23485 32,50
2,3x25x420 cm 23500  45,50

Clip

T.b.v. composiet dekdelen, incl. 
schroeven. 
RVS Tussenclips.
(100 stuks) 23545 37,50
RVS Eindclips.
(25 stuks) 23550 9,40

Composiet dekdeel grijs

2,3x14,5x300 cm 23460 21,50
2,3x14,5x420 cm 23475 29,95

2,3x25x300 cm 23490 34,95
2,3x25x420 cm 23505 48,95

Composiet onderregel

5x4x300 cm 23510 13,25

Aluminium hoekprofiel antraciet

4x4x300 cm 23530 22,50
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Aluminium overgangsprofiel

Antraciet. 
4x1,8x300 cm 23535 14,50
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