Brandwerend

Ecologisch

HET houten terras dat niet vergrijst,
met decor naar keuze,
voor een design en gezellige sfeer
Design Decking & Woven Decking zijn beide ontworpen op hetzelfde
principe: een thermisch behandeld, aanliggende dennen plank bedekt
met een bovenlaag dat het hout aan de ene kant beschermt en aan de
andere kant bekleedt. In het geval van de Design Decking is de bovenlaag
bestaand uit bedrukt polypropyleen waardoor het uiterlijk en de textuur
van het hout nagebootst worden. Bij de Woven Decking, is de bovenlaag
een PVC weving verstevigd met glasvezel die een warme sfeer brengt aan
het leven buiten, in de verlenging van het interieur.

Recuperatie van materialen
Slijtvast

Dankzij de techniek van het voegwerk, kunnen kleine stukken thermisch
behandeld den herbruikt worden, om wegwerp te vermijden. De bovenlaag
maakt de plank ook beter bestendig tegen indrukmarkeringen.

Techniek en esthetiek
Bestendig
tegen
chemicalien

B-Fix®
Classic profiel

Geluiddempend

De woonruimte binnen doortrekken naar buiten toe met een soortgelijk
materiaal maar geschikt voor buiten, is een trend. Het Design Deckingen Woven Decking-gamma is ontworpen met dit in het achterhoofd
en biedt passende binnen- en buitenoplossingen. De technische aard
van het product staat ten dienste van de esthetiek. In Zwitserland
gefabriceerd.
Het terras van LIME Design & Woven Decking is een uitbreiding van uw
leven binnenshuis.

Uv-bestendig

Bestendig
tegen impacts

Waterbestendig

Geproduceerd
in Zwitserland

Verdeler

Design & Woven terrasbedekking
in de verlenging van het interieur
Ontdek ook onze brochure Composite Decking, Fence & Cladding

DESIGN DECKING B-Fix Classic profile

WOVEN DECKING B-Fix Classic profile

Thermisch behandeld grenen terras met een polypropyleen
houtdecor bekleding

Thermisch behandeld grenen terras met een bekleding
van geweven PVC

Een hout- of textieldecor
voor buiten
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Verplichte installatie met B-Fix® roestvrijstalen clip
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Speciaal
5 mm
polypropyleen
decoratieve coating
Thermisch behandeld
grenen plank
B-Fix® clip en schroef
Hardhouten of aluminium
onderconstructie
Speciaal B-Fix® Classic profiel
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REF : B-Fix One
(box 100 RVS clips
& schroeven)

REF : B-Fix Border
(box 50 RVS clips
& schroeven)

REF : B-Fix Alu
(box 200 alu
schroeven)
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Speciaal decoratieve
bekleding in geweven PVC
Thermisch behandeld
grenen plank
B-Fix® clip en schroef
Hardhouten of aluminium
onderconstructie
Speciaal B-Fix® Classic profiel

Afmetingen plank

Afmetingen plank

22,5/98/2000 mm

22,5/98/2000 mm

Norwegian
Dark Oak

Norwegian Oak
Limewashed

REF : LFDD22.5/98
NDO1843

REF : LFDD22.5/98
NOL1844

Serbian Spruce
Smoked

Serbian Spruce
Limewashed

REF : LFDD22.5/98
SSS1940

REF : LFDD22.5/98
SSL1941

American
Red Spruce
REF : LFDD22.5/98
ARS1942

Reflection

Tranquility

REF : LFWD22.5/98
RE4010

REF : LFWD22.5/98
TR4006

Bold Beige

Grey Stitch

REF : LFWD22.5/98
BB4008

REF : LFWD22.5/98
GS4019

Spice
REF : LFWD22.5/98
SP4007

