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Wij verkopen ook hardhouten onderbalken en 
 DeckWise® terrasbevestigingsclips om uw terras te leggen



GROENHART
Chlorocardium Rodiei

Demerara groenhart is een Amerikaanse
houtsoort met buitengewoon goede 

sterkte-eigenschappen en hoge
duurzaamheid. 

 
De kleur wordt ook wel beschreven als
olijfgroen en varieert hierin van licht tot

donker en soms zijn er bruinzwarte
strepen zichtbaar. 

 
Deze 4-zijdig geschaafde planken
hebben groeven aan de zijkanten,

waardoor de vlonder "onzichtbaar"
gelegd kan worden met onze

DeckWise® terrasbevestigingsclips.
 

 Één zijde van de plank is voorzien van
profiel en de andere zijde is glad

geschaafd. 
Aan u de keuze welke u in het zicht legt.

 
 
 
 

Duurzaamheidsklasse 1
Afmetingen: 25 mm x 140 mm

 

Terras leggen?
De DeckWise® terrasbevestigingsclips zijn heel geschikt.

Bekijk het voorbeeld in onze houtshop

€ 6,25 / lengtemeter
Excl. 21% BTW



CUMARU

Maak een prachtige vlonder met
deze 21 x 145 mm terrasplanken

van Cumaru hardhout. 
 

Deze planken zijn 215 cm en
langer, hebben geen gebreken
en zijn aan beide zijden glad

geschaafd. 
 

Het hout heeft een fraaie
vlamtekening en kent een

prachtige vergrijzing. Daarnaast
neemt de plank vrijwel geen vuil
en vocht op en kent het weinig

werking. 
 

Er zitten geen groeven in de
zijkanten van de planken. Tegen
een kleine meerprijs kunnen wij

dit wel verzorgen.
 
 

Duurzaamheidsklasse 1
Afmetingen: 21 x 145 mm

 
 

Dipteryx Odorata

Bekijk het voorbeeld in onze houtshop

€ 12,71 / lengtemeter
Excl. 21% BTW

Meer dan 10 planken? 15% korting



CURUPAY
Anadenanthera Colubrina

Curupay is een zware en harde
houtsoort. Curupay groeit in de

subtropische gebieden van Zuid-
Amerika.

 
 Geolied wordt de diep donkere

roodbruine kleur versterkt en blijft
de fraaie tekening licht zichtbaar.
Onbehandeld zal het hout binnen

1 tot 1,5 jaar in de openlucht
vergrijzen.

 
Deze 21 x 140 mm planken
Curupay zijn 4-zijdig glad

geschaafd en hebben groeven aan
de zijkanten, waardoor de vlonder
"onzichtbaar" gelegd kan worden

met onze DeckWise®
terrasbevestigingsclips.

 

Duurzaamheidsklasse 1
Afmetingen: 21 x 140 mm

 

Terras leggen?
De DeckWise® terrasbevestigingsclips zijn heel geschikt.

Bekijk het voorbeeld in onze houtshop

€ 6,45 / lengtemeter
Excl. 21% BTW



RHODESIAN TEAK
Baikiaea Plurijuga

 Rhodesian Teak is beoordeeld als zeer
duurzaam, hard en stabiel hout. 

 
Rhodesian Teak is vernoemd naar het land

van herkomst, Zimbabwe was voorheen
namelijk Rhodesië. Het is behoort niet tot
de Teak (Techtona), hoewel het wel heel

erg lijkt op Teak, zoals de goede stabiliteit
en bestendigheid tegen rotten, maar

Rhodesian Teak is veel harder. 
 

Onze 20 x 135 mm Rhodesian Teak planken
zijn 4-zijdig geschaafd en niet voorzien van

groeven aan de zijkanten.
 Één zijde van de plank is voorzien van fijn
profiel en de andere zijde van grof profiel.
Aan u de keuze welke u in het zicht legt.

 
 
 
 
 
 

Duurzaamheidsklasse 1
Afmetingen: 20 x 135 mm

 

Bekijk het voorbeeld in onze houtshop

€ 4,00/ lengtemeter
Excl. 21% BTW



THERMO ESSEN
Fraxinus Excelsior

 Europees essenhout is elastisch, taai en
zeer sterk hout. Wij noemen het thermo

Essen omdat het heat-treated is, waardoor
super bestendig tegen rotten en ideaal

voor buitentoepassingen.
In dit heat-treated Essen kan wat collaps

voorkomen. Dit is inwendige
scheurvorming in het hout door het te snel
drogen van het hout. Dit komt zeker niet in

alle planken voor en is voor veel
toepassingen geen enkel probleem.

 
Duurzaamheidsklasse 1

Afmetingen: 24 mm x 130 mm
Afmetingen: 24 mm x 140 mm

 
*Speciale prijs in verband met eventuele
inwendige scheurvorming in het hout.

 
 
 
 
 
 
 

Duurzaamheidsklasse 1
Afmetingen: 24 x 130 mm / 24 x 140 mm

 
 

Bekijk het voorbeeld in onze houtshop

24 x 130 mm € 5,80 / lengtemeter
24 x 140 mm € 6,30 / lengtemeter

Excl. 21% BTW

Terras leggen?
De DeckWise® terrasbevestigingsclips zijn heel geschikt.



KAPUR
Dryobalanops ssp.

Duurzaamheidsklasse 2
Afmetingen: 19 x 145 mm

L: 245cm 

Bekijk het voorbeeld in onze houtshop

 Kapur komt uit Zuidoost-Azië en behoort
zeker tot de hardhoutsoorten. Kapur is
hard en zwaar hout en dus ideaal voor

buitentoepassingen. 
 

Deze 19x 145 mm Kapur planken zijn 4-
zijdig geschaafd en hebben geen groeven

aan de zijkanten.
Één zijde is voorzien van grof profiel en de
andere zijde van fijn profiel, zoals te zien is
op de afbeelding hiernaast. Aan u de keuze

welke zijde u in het zicht legt.
 

Dit is een OP = OP partij uit onze houtshop. 
 

KAPUR
19 x 145 mm

37 planken van 245 cm lang
Speciale prijs: €355 / bundel

 
. 
 
 
 
 
 
 
 

€ 4,15 / lengtemeter
 € 355 / bundel

Excl. 21% BTW


