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2.

composiet terrassen
U wilt de schitterende look-and-feel van een terras van tropisch hardhout, maar heeft uw bedenkingen bij de natuurlijke en soms beperkende eigenschappen van hout? Dan biedt fiberon® WPC voor u waarschijnlijk de perfecte uitkomst! Blootsvoets en zonder angst voor splinters, opstaande randen door
kromtrekken of verdraaien, maar met een aangenaam loopgevoel. Dat wordt allemaal bewaarheid met fiberon® Decking.

Wat is fiberon® Decking?
Fiberon® Decking is een massieve WPC terrasplank, bestaande uit 50% houtvezels (overwegend esdoorn) en 50% Polyethyleen met hoge dichtheid (PEHD). De planken zijn 100% recyclebaar en zeer stroef, zelfs onder natte omstandigheden. Splinters en noesten zijn nergens te bekennen
en beitsen of lakken is overbodig. Er zijn fiberon® terrasplanken die helemaal niet gevoelig voor UV-stralen zijn (Horizon), en er zijn er die alleen
de eerste weken een lichte verandering doormaken, waarna de kleur zich ook hier stabiliseert. Eén keer monteren en dan nog jaren mooi, dat is
fiberon® Decking.
Naast al deze geweldige eigenschappen kunnen fiberon® terrasplanken ook als hout bewerkt worden. Zagen en boren doet u net als bij bijvoorbeeld Bangkirai. Ook een afgeronde afwerking, bijvoorbeeld aan de rand van het terras langs een vijver, is dankzij het massieve karakter van de
delen probleemloos uit te voeren. De bevestiging vindt naar keuze plaats door middel van de uit het zicht te verwerken Cobra®-clips, phantomclips of door middel van onopvallend gekleurde schroeven door de planken. Precies zoals u wenst, want fiberon® Decking stelt hoge eisen aan
optiek, functionaliteit, duurzaamheid en de montage is heel simpel. Op pagina 15 werpen we een blik op de fiberon® terrasmontage.

Wat maakt fiberon® bijzonder?
In Europa en China worden vaak uit kostenoverweging terrasplanken met holkamerprofiel geproduceerd. In de VS, waar WPC al veel langer met
succes wordt gebruikt, heeft intussen bijna de gehele markt gekozen voor massieve planken. Een minimaal prijsverschil, tegenover een veel hoger
nuttig gebruik, ondersteunt deze keuze. Bijna alleen al daarom, heeft fiberon® belangrijke, onderscheidende voordelen ten opzichte van de WPC
profielen alhier. Daar komt nog bij, dat de Amerikaanse WPC markt, waaronder ook fiberon® Decking, al een voorsprong van vele jaren heeft.
Deze ervaring en vrijheid van kinderziektes, leidt tot een zeer hoog niveau van productzekerheid. Iedere fiberon® productlijn heeft daarnaast ook
nog haar eigen voordelen. Door de bijzondere 50/50 mengverhouding, is er technisch gezien geen noodzaak voor een afschot bij de plaatsing.
Juist bij grote terrassen en optisch aansprekende ontwerpen, wordt die eis bij ‘normale WPC producten’ als beperking gezien. Ook met de
procentuele uitzetting in de lengte door vochtopname tot één procent (typerend voor de eenvoudige WPC producten met 70% houtaandeel),
hoeft u bij gebruik van fiberon® en Terranova geen rekening te houden!

TERRASSEN
Bevestiging
Dankzij het massieve profiel met zijdelingse groeven, is de plank zowel met clips te bevestigen als met schroeven. Ook hier is de keuze van
hoogwaardige materialen van belang. Alle bevestigingsmaterialen zijn vervaardigd uit RVS. Voor een betere onzichtbare verwerking, zijn bovendien
de clips zwart gecoat en de schroeven voorzien van dezelfde kleur als de plank. Het systeem werkt eenvoudig en snel en is ook gemakkelijk te
demonteren. Voor een langere levensduur van het terras is hardhout of aluminium als onderconstructie aan te raden.
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Voor het beste resultaat installeert u uw terras volgens de instructies in de Technische Handleiding of kijk op www.fiberon-europe.com
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Horizon - 24mm

HORIZON - Warm en onverwoestbaar - geeft een rijke uitstraling aan uw terras
In de Horizon-dekdelen zijn de warme uitstraling van tropisch hardhout verenigd met absoluut foutvrije en onderhoudsvriendelijke duurzaamheid. Door
®

®

de onoverwinnelijke combinatie van de stabiele fiberon - kern omhuld door de onverwoestbare Perma-Tech - buitenlaag, hebben de delen een dubbele
bescherming gekregen en zijn zo immuun voor verkleuring, vuil, vlekken en zelfs krassen. Dit terras kent geen zorgen! Het robuuste oppervlak heeft door de
echte houtnerfstructuur en de wisselende kleureffecten de look-and-feel van echt tropisch hardhout. Verkrijgbaar in de kleuren van de prachtige houtsoorten Castle gray, Ipé, Rosewood en Tudor brown. Randafwerkingsplanken zonder zijdelingse groeven verkrijgbaar in de lengte 244 cm.
•

Tropische uitstraling

•

Volledig kleurvast

•

Onverwoestbaar door Perma-Tech buitenlaag

•

Geen vlekken, geen krassen, praktisch onderhoudsvrij

•

‘Multicolor’ effect

•

Strakke, regelmatige houttekening

•

Onzichtbare bevestiging met clip of met gekleurde schroeven

AFMETINGEN
®

CASTLE GRAY

IPÉ

* dikte x breedte: 24 x 136 mm
* lengte: alle kleuren in 366 en 488 cm
Ipé en Castle gray ook in 305 cm
Ipé en Rosewood ook in 427 cm
* adviesprijs € 14,50 per m1

ROSEWOOD

TUDOR BROWN

24mm - PRO-TECT
Pro-Tect - PermaTech oppervlak, kleurvast, vlekbestendig, 20 jaar garantie
®

Net als Horizon, heeft Pro-Tect een Perma-Tech buitenlaag met dezelfde voordelen. In tegenstelling tot Horizon heeft Pro-Tect slechts één
gebruikszijde, hetgeen na montage nauwelijks nog een rol speelt. Vanwege de materiaalbesparing aan de onderzijde is de afstand tussen de onderbalken hier 5 cm minder dan bij Horizon.

Wat maakt Horizon en Pro-Tect zo sterk en onkwetsbaar?
®

®

De fiberon kern wordt beschermd door de Perma-Tech buitenlaag. Deze zorgt ervoor dat invloeden van
buitenaf, zoals UV stralen, vlekken, zelfs vetvlekken van bijvoorbeeld barbecuesaus, geen kans krijgen in het composietmateriaal door te dringen. Zo blijft uw terras mooi en egaal op kleur. De buitenlaag is evenzo bestendig
tegen krassen en deuken. Met Horizon en Pro-Tect bent u verzekerd van een langdurig mooi terras!

AFMETINGEN
* dikte x breedte: 24 x 136 mm
* lengte: 366 cm
* adviesprijs € 12,50 per m1

MULTICOLOR BROWN

MULTICOLOR GREY

5.

6.

Originele
fiberon
Receptuur
Technisch geen
afschot en lengte
uitzetting in te
calculeren

24mm - PROFESSIONAL
PROFESSIONAL -Strak en gelijkmatig met een hedendaagse uitstraling
®

De Professional-dekdelen hebben een blijvende, matte kleur en een strakke, regelmatige houtnerfstructuur. Door de Micro-Dome technologie
heeft het oppervlak een reliëf gekregen dat wel een stootje kan hebben! Bevestiging is mogelijk zowel met clip als met schroef. U heeft keuze uit
twee moderne kleuren: lichtbruin en zilvergrijs. Randafwerkingsplanken zonder zijdelingse groeven verkrijgbaar in de lengte 244 cm.
•

Strakke uitstraling

•

Praktisch kleurvast

•

Strakke, regelmatige houttekening

•

Keuze uit twee kleuren: bruin en zilvergrijs

•

Onderhoudsvriendelijk

•

Krasbestendig door Micro-Dome oppervlak

•

Onzichtbare bevestiging met clip

•

Onopvallende bevestiging met composiet schroef in kleur van terrasdeel

Micro-Dome
®

fiberon

Professional

standaard WPC terras

AFMETINGEN
* dikte x breedte 24 x 133 mm
* lengte 305 - 366 - 427 - 488 cm
* adviesprijs € 11,95 per m1

BROWN

SILVER GREY
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Xtreme en Xtreme wide
®

Net als Horizon ommanteld met Perma-Tech , bieden de Terranova planken Xtreme en Xtreme Wide dezelfde voordelen. In tegenstelling tot Horizon
hebben ze echter slechts één zicht- en gebruikszijde, wat na installatie nauwelijks nog een rol speelt. Vanwege de 4 mm dunnere plankdikte dient de afstand
van de onderbalken met 10 cm verminderd te worden.

XTREME WIDE
XTREME
XTREME

XTREME WIDE

* dikte x breedte 20 x 127mm

* dikte x breedte 20 x 184mm

* lengte 366 - 488 cm

* lengte 366

* kleur multicolor bruin/grijs

* kleur multicolor bruin

* adviesprijs € 10,50 per m1

* adviesprijs € 16,95 per m1

MULTICOLOR BRown
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MULTICOLOR Grey

20mm - terranova by
Classic

Deze serie komt in samenstelling en oppervlak overeen met de Professional serie. De Terranova delen zijn echter 4 mm dunner en zijn tweezijdig bruikbaar
met verschillende oppervlakteprofielen. De afstand van de onderbalken dient met 10 cm verminderd te worden vanwege de 4 mm dunnere plankdikte.

CLASSIC
AFMETINGEN
* dikte x breedte 20 x 127 mm
* lengte 244 - 366 cm
* adviesprijs € 8,95 per m1

Brown

Silver grey

Exotics
®

Net als Horizon heeft deze serie een multicolor effect aan de oppervlakte. De planken zijn hier echter niet ommanteld met een Perma-Tech laag. Daardoor
is de Exotic plank minder onkwetsbaar dan Horizon en Xtreme, wat door de aangename ‘touch’ van het Exotic oppervlak weer wordt gecompenseerd.
Exotics heeft slechts één gebruikszijde en de afstand van de onderbalken dient met 10 cm verminderd te worden vanwege de 4 mm dunnere plankdikte.

EXOTICS

Originele
fiberon
Receptuur

AFMETINGEN

Technisch geen
afschot en lengte
uitzetting in te
calculeren

* dikte x breedte 20 x 127 mm
* lengte 366 - 488 cm

Terranova Xtreme wide

Terranova Xtreme

* adviesprijs € 9,95 per m1
Terranova Exotics

Terranova Europa

MULTICOLOR Brown

MULTICOLOR GRey

20mm - terranova by

9.

Europa
Het Europa profiel heeft dezelfde optiek als de populaire "Bangkirai terrasplank", echter met dezelfde voordelen als de professional serie.
De Terranova delen zijn echter 4 mm dunner en zijn tweezijdig bruikbaar met verschillende oppervlakteprofielen. De afstand van de onderbalken dient met
10 cm verminderd te worden vanwege de 4 mm dunnere plankdikte.

EUROPA
AFMETINGEN
* dikte x breedte 20 x 127 mm
* lengte 366 - 488 cm
* adviesprijs € 8,95 per m1

brown

Granite

PROFESSIONAL Grey

HORIZON Ipé

PROTECT
PROTECT Multicolor grey

PROTECT
PROTECT Multicolor brown

PROFESSIONAL Brown

24mm

HORIZON Rosewood

HORIZON Tudor brown

HORIZON Castle gray

10.

EXOTICS Multicolor grey

EXOTICS Multicolor brown

XTREME Multicolor grey

XTREME + WIDE Multicolor brown

20mm
11.

EUROPA Granite

EUROPA Brown
HORIZON Tudor brown

CLASSIC Silver grey
PROTECT

CLASSIC Brown
PROTECT
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accessoires

Fiberon schroeven en beginclip
®

®

Fiberon en Terranova delen kunnen net als hardhouten planken eenvoudig met schroeven worden bevestigd. Gebruik hiervoor echter
®
geen normale verzonken houtschroeven, maar de fiberon schroeven in bijpassende kleur, die speciaal voor dit materiaal ontwikkeld zijn.
Natuurlijk kunt u de delen ook met clips zonder zichtbare schroeven plaatsen. Ter bevestiging van de eerste plank gebruikt u een
®
beginclip (enkel voor fiberon beschikbaar. Bij Terranova gebruikt u de gekleurde schroeven).
Voor alle volgende delen hebben we 2 mogelijkheden:

COBRA -CLIPS
®

®

®

De Cobra -Clip 20 + 24, verkrijgbaar voor fiberon (24 mm) en Terranova (20 mm).
Voordelen: U kunt later met minimale inspanning losse delen uithalen, zonder het gehele terras te moeten demonteren. Defecte delen of
tussen de delen gevallen voorwerpen als ringen en sleutels vormen dus geen groot probleem.
®
De Cobra -Clips zorgen voor een voegbreedte van 5 mm.

PHANTOM CLIPS
®

De Phantom Clip, verkrijgbaar voor fiberon (24 mm)
Voordelen: Smalle voegen (ca. 3 mm), snelle en eenvoudige verwerking. Let op: losse delen kunnen hier niet worden uitgehaald!
®

Voor alle bevestigingsmethoden van fiberon geldt:
Geen speciaal gereedschap nodig
Montage op hout of aluminium, aan u de keuze!
®
Ronde en diagonale zaagsneden zijn bij fiberon , in tegenstelling tot holkamerprofielen, mooi en eenvoudig te realiseren, welke
bevestiging u ook kiest!

•
•
•

ACCESSOIRES
Kijk voor de Montage handleiding en meer informatie ook op www.fiberon-europe.com

fiberon® schroeven
bruin: Art. 507212
grijs Art. 507211

Begin clip

Cobra -Clip 24 + Cobra -Clip 20
®

®

Phantom clips

incl. schroeven + bit

incl. schroeven + bit

incl. schroeven + bit

Art. 507205

Art. 507201 + Art. 507203

Art. 507202
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KWALITEIT
Ondanks alle voordelen, is ook WPC niet (direct) geheel foutloos. Immers, het bestaat gedeeltelijk uit natuurlijk hout. Bij fiberon® is er slechts sprake van
een klein aantal punten, waarmee u rekening moet houden.
Krassen:
Hoe sterk het materiaal ook is, tijdens het transport van planken zonder Perma-Tech® kunnen krassen ontstaan. Echter, bij alle
planken verdwijnen de krassen na verloop van tijd. Warmte en zon hebben hierbij bijvoorbeeld een gunstig effect op het herstel
van het materiaal aan de oppervlakte.
Kleurverschil:
Door het productieproces kunnen bij Professional kleurverschillen optreden tussen planken, zelfs nadat u de juiste legrichting heeft
aangehouden. Dit is het gevolg van het houtaandeel in het oppervlak. Dit verschil trekt na enige tijd bij, waarna er praktisch niks
meer van te zien is.
Rechtheid:
Door het productieproces van een WPC terrasplank kan met name bij lange lengtes een lichte kromming ontstaan.
Dit is echter geen probleem. U verhelpt dit eenvoudig door de plank stevig te bevestigen, waardoor de kromming gecorrigeerd
kan worden.
overlengte:
Om ervoor te zorgen dat de planken altijd minimaal de opgegeven lengte hebben, worden de planken met overlengte geleverd.
Vóór installatie dient u de planken haaks op lengte af te korten.
Constructie: WPC: mag niet worden ingezet voor dragende constructies.
Legrichting: Bij alle planken zonder Perma-Tech® oppervlak kunnen vanwege het houtaandeel kleurverschillen ontstaan ook bij juiste montage.
Om grote kleurschillen te voorkomen dient u deze planken in dezelfde richting te leggen. Om het u makkelijk te maken is elke plank voorzien van een pijltje
in de zijdelingse groef van de plank, dat de juiste legrichting aangeeft.

14.

TERRASMONTAGE

Terrasmontage Fiberon
Fiberon® en Terranova delen kunnen net als hardhouten planken eenvoudig met schroeven worden bevestigd. Gebruik hiervoor echter geen normale
verzonken houtschroeven, maar de fiberon® schroeven in bijpassende kleur, die speciaal voor dit materiaal ontwikkeld zijn. Houd bij de montage ook
rekening met een voegafstand van 5 mm voor een optimale luchtcirculatie onder het terras. De schroeven dienen met een minimale afstand van
25 mm van de rand bevestigd te worden en niet door de zijdelingse groef geplaatst te worden. Voor alle bevestigingsmethoden geldt: houdt 3 mm
afstand aan de kopse kant bij aan elkaar gelegde delen.
Natuurlijk kunt u de delen ook met clips zonder zichtbare schroeven plaatsen. Hiervoor bieden we twee mogelijkheden:
* A. De Cobra®-Clip, verkrijgbaar voor fiberon® (24 mm) en Terranova (20 mm)
Voordelen: U kunt later met minimale inspanning losse delen uithalen, zonder het gehele terras te moeten demonteren.
Defecte delen of tussen de delen gevallen voorwerpen als ringen en sleutels vormen dus geen groot probleem.
* B. De Phantom Clip, verkrijgbaar voor fiberon® (24 mm)
Voordelen: Smalle voegen (ca. 3 mm), snelle en eenvoudige verwerking. Let op: losse delen kunnen hier niet worden uitgehaald!
* Beginclips: deze kunt u gebruiken bij het monteren van fiberon® (24 mm) planken. Bij Terranova 20 mm gebruikt u schroeven voor
de eerste plank. Houd er rekening mee dat het eerste deel altijd minimaal 6 mm van de wand af gelegd dient te worden voor een
optimale luchtcirculatie onder het terras. De clip eindigt met de verticale vleugel precies daar waar uw eerste plank gelegd dient te
worden. Plaats op elke onderbalk een clip, zorg dat ze in één lijn staan en bevestig deze met de bijbehorende schroef in de onderbalk.
Schuif nu het eerste deel met de groef over de clip – klaar.
Nu kunt u de rest van de delen met de volgende varianten A en B verder plaatsen. Het laatste deel wordt altijd met schroeven bevestigd.

1.

2.

3.

4.

A. Montage met Cobra®-Clip
1. Schuif de Cobra®-Clips in de groeven en plaats de schroeven (voorboren niet vergeten) in midden van de onderbalken (1).
De schroeven niet vastdraaien, de clip heeft speling nodig zodat de volgende plank erin geschoven kan worden (2).
2. Plaats de volgende plank: schuif de plank over de clips, begin hierbij aan één uiteinde en werk naar het andere uiteinde.
De clip zorgt automatisch voor een voeg van 5 mm.
3. Zodra de plank geplaatst is schroeft u de Cobra®-Clips van de vorige rij vast, met behulp van de meegeleverde verlengde bit. Hierbij geldt vast is vast,
niet overdraaien anders kan de schroefkop afbreken (denk aan de schroefkracht van de accu-schroefmachine). Indien nodig klopt u ondertussen voorzichtig
tegen de laatste plank wanneer de voeg wat breder is geworden (3+4).
Herhaal bovenstaande voor de volgende planken.
4. Pas de laatse plank aan door deze op maat te zagen met een cirkelzaag en schroef deze vast met de composietschroeven.
ALGEMEEN
Let er bij het vastschroeven op dat u de schroef voorzichtig aandraait, zodat de clip vast komt te zitten en de planken op hun plaats houdt, maar niet te
strak, om het breken van de schroefkop te voorkomen. Altijd voorboren bij een hardhouten onderconstructie! De maximale afstand van de onderbalken
bedraagt bij fiberon® 40 cm. Als onderconstructie kunt u hardhout 45 x 70 mm, aluminium 30 x 50 mm of Thermowood Essen 42 x 65 mm gebruiken.
Kijkt u voor gereduceerde onderbalkafstanden bij de individuele productseries op pagina 8 en 9. Gebruikt u bij de Terranova serie de Cobra®-Clip 20 en
niet de Cobra®-clip 24 voor fiberon®.
Raadpleeg voor de meest recent en uitgebreide montagebeschrijving: www.fiberon-europe.com

15.

B. Montage met Phantom Clip
De montage met de Phantom Clip werkt nog eenvoudiger. Sorteert u eerst de clips: de clips met de brede vleugels (15 mm) zijn voor de kopse-overgang
tussen 2 delen, die met de smallere vleugels heeft u nodig voor alle andere bevestigingspunten.
Schuift u de clip met één vleugel in de groef van de plank, boort u door het gat met een 3mm boor voor in de onderbalk. Nu kunt u de schroef plaatsen
en vastdraaien. Door het schuin toelopende schroefkanaal wordt de clip vast in de plank aangetrokken. Herhaal dit voor iedere onderbalk, alvorens de volgende plank over de bevestigde clips te schuiven (de plank dient daarbij enigszins schuin gehouden te worden). Zo eenvoudig en snel legt u rij na rij tot het
laatste deel, dat u eventueel op maat zaagt en met schroeven bevestigt.
Belangrijk: indien de delen een lichte kromming vertonen (wat niet als gebrek geldt en als gevolg van afkoeling tijdens het productieproces kan
voorkomen), schuift u de plank dan strak (onder spanning) in de clips, alvorens de volgende rij clips te bevestigen.

www.felixwood.com

6 Prof. zilvergrijze planken

9 Rosewood planken

6 Prof. bruine planken

9 Castle gray planken

Compleet aluminium

		combischerm
Het IdeAL combischerm is een eigentijds systeem, dat met iedere stijl kan worden gecombineerd. Het hoogwaardige en duurzame aluminium
vormt samen met bijvoorbeeld hardhouten rabatplanken of composiet vlonderplanken een moderne en duurzame tuinafscheiding, die zo niet
alleen functioneel, maar ook decoratief een totaal andere dimensie geeft aan uw tuin!
Nog meer tuinideeën, productinformatie en montagetips vindt u op onze website www.felixwood.com
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