
Ontdek het volledige Duofuse® 

houtcomposiet tuinassortiment

TERRASPLANKEN
Geniet van een tijdloos en 
onderhoudsvriendelijk terras.

TUINSCHERMEN
Het duurzame alternatief voor 
hardhouten tuinschermen.

TERRASTEGELS
Vernieuw uw terras in een 
handomdraai dankzij het 
unieke kliksysteem.

ECOLOGISCH PRODUCT

Houtcomposiet is een duurzaam en 
ecologisch alternatief voor hardhout. 

Het is gemaakt van een mengeling van houtmeel 
en PVC. Hierdoor draagt het bij tot de bescherming 
en instandhouding van de tropische regenwouden. 

Er is ook geen nabehandeling nodig met 
oliën, schadelijke beschermingsmiddelen, 

pesticiden,...  De geschatte levensduur 
overtreft deze van conventioneel 

hout en het is nadien ook volledig 
recycleerbaar.
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HOUTCOMPOSIET 
TAND EN GROEF PLANKENSYSTEEM



www.duofuse.com

De warmte en look van hardhout  
in combinatie met  

de voordelen van kunststof.

VOORDELEN HOUTCOMPOSIET

• Rot niet, splintert niet, trekt niet krom.
• Milieuvriendelijk en recycleerbaar.

• Makkelijk te plaatsen en te onderhouden. 
• Niet glad, geborsteld oppervlak.

• Geringe verkleuring in begin tot het bekomen van een  
 natuurlijke tint.

VOORDELEN TAND EN GROEF PLANKENSYSTEEM

 Veel steviger en duurzamer dan houten afsluitingen.

 Veelzijdig en modulair:

 • Hoogtes mogelijk van 15cm tot 180cm.
 • Planken kunnen dankzij de U-profielen in 4 richtingen   

  bevestigd worden aan de composietpalen.
 • Standaardbreedte 180cm, kan ingekort worden. 

Kan gebruikt worden als tuinafsluiting, inrichting en 
indeling van een tuin, als basismateriaal voor 

tuinhuizen, carports, blokhutten, berging, 
poorten,...

ASSORTIMENT EN AFMETINGEN

• Kleuren: Tropical Brown - Stone Grey.
• Totale dikte scherm: 2,7cm.

• Staalversterkte planken: 15 x 2,7 x 180cm. 
• Composietpaal verstevigd met houten kern: 9 x 9 x 270cm.

• Afdekkapje om waterinsijpeling te voorkomen: 11 x 11 x 1,7cm.
• Klein U-profiel (voor het plankensysteem): 2,7 x 3,5 x 182cm.

• Groot U-profiel (voor betonnen onderplaat): 4,2 x 3,5 x 182cm.
• De profielen worden vastgeschroefd aan de paal met RVS schroeven.

• Het kleine U-profiel kan ook bovenaan als afwerkingsprofiel bevestigd worden.

ONDERHOUD

Beschermingsproducten zijn niet nodig. 
Voor normaal onderhoud kan een borstel of hogedrukreiniger 
gebruikt worden (max. 80 bar) en huishoudelijke detergenten. 

Voor meer info, technische gegevens, garantievoorwaarden en 
plaatsingsvoorschriften, zie

Het duurzame en modulaire 
alternatief voor 

hardhouten tuinschermen.

DUOFUSE® HOUTCOMPOSIET 
TAND EN GROEF PLANKENSYSTEEM


