Terrasplank Elégance

Uw terras voor het leven
Duurzame, behandelingsvrije terrasplank
De Elégance-terrasplank is bederfwerend en grijst niet zoals massief hout dat doet.
Geen enkel behandelingsproduct moet worden aangebracht, het terras moet alleen regelmatig worden
schoongemaakt.
De Elégance-terrasplank in composiethout Forexia® is 25 jaar gewaarborgd

Personaliseer uw terras!
Kies een van de beschikbare kleuren, een van de drie afwerkingsmogelijkheden,
onzichtbare bevestigingen en verschillende toebehoren

Een veilige en milieubewuste investering
Het composiethout Forexia® is splintervrij en slipvast,
bevat geen enkel giftig product en is 100 % recyclebaar:
een terras uit Forexia® draagt zorg voor uzelf en uw kinderen.
Met de steun van

Gemaakt in Frankrijk, mits gepatenteerde technologie
Door gerecyclede producten van Europese zagerijen te gebruiken als grondstof en
recyclebare producten te produceren, draagt Silvadec bij tot de duurzame ontwikkeling
en de bescherming van het milieu.

info@silvadec-belgium.com

www.silvadec-belgium.com

Terras Elegance: design en gemakkelijk te plaatsen
De accessoires voor een snelle en gemakkelijke plaatsing!
Door de speciaal ontwikkelde clip in RVS was het nog nooit zo eenvoudig en gemakkelijk om een terras te plaatsen:
50 % tijdswinst in vergelijking met een traditionele schroefmontage.
Bevestigingsclip

Verbindingsclip

Begin– en eindclip

Vloerbalk

Bit Torx T10

De accessoires voor een verzorgde en gepersonaliseerde afwerking!
Volledige gamma afwerkingsaccessoires in hetzelfde houtcomposietmateriaal Forexia®.
Speciale composietschroeven

Afwerkingsplint

Afwerkingsplank

NIEUW GAMMA
accessoires

Nieuw innoverend en trendy gamma afwerkingsaccessoires
Aluminiumprofiel

Verborgen clip

Terras-led

Afmetingen: planken van 138 x 23 x 4000 mm (standaardlengte)
Verkrijgbaar van 1 tot 6 m (op bestelling en afhankelijk van de hoeveelheid)
De Elégance-plank is een duurzame, massieve plank die gemakkelijk kan worden afgewerkt
Iroisegrijs

Massieve plank

Exotisch
bruin
Antracietgrijs

Foto’s niet contractueel

Terrasplanken Elégance

Coloradobruin

Gegroefd

Gestructureerd

Glad

Kleurevolutie na blootstelling aan UV-licht
Een bruiningsfenomeen doet de planken geel worden bij een eerste blootstelling aan UV-licht.
Dit natuurlijke fenomeen treedt op in de eerste 10 tot 12 weken na plaatsing. Vervolgens stabiliseert de kleur zich in zijn oorsponkelijke tint.

Plaatsingscondities

Uw verdeler

U moet de plaatsingsprincipes naleven om aanspraak te kunnen
maken op de garantie. Neem in het bijzonder de afstand tussen
de planken en de hart-afstand tussen de vloerbalken in acht.

Silvadec, alle rechten voorbehouden. Forexia® is een merk van Silvadec.
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De onderdelen Forexia® kunnen niet worden gebruikt voor structurele toepassingen. De plaatsingsprincipes zijn te verkrijgen bij
uw verdeler of te downloaden op de website
www.silvadec-belgium.com

