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TERRASPLANKEN

HOUT & COMPOSIET

Meteon® - Izeon® - Pura NFC®
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Assortimentsbrochure

UW TERRAS , GENIAA L SIMPEL

TERRAS
PLANKEN

VOOR ELKE TOEPASSING
Voor de productie van terrasplanken maken wij een selectie uit
verschillende duurzame houtsoorten. Naast exotenhoutsoorten (padouk,
ipé, bilinga, bankirai, …) die van nature uit erg duurzaam zijn, gebruiken we
thermisch gemodificeerd hout en geïmpregneerd grenenhout (RND).
Composiet terrasplanken worden vervaardigd uit hout en PVC. Door beide
materialen te verenigen in één nieuw basismateriaal bieden ze je het beste
van twee werelden: de natuurlijke look en het warme gevoel van hout, plus
de onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid van PVC.

‘inhout’

Tropisch loofhout : 5
Geïmpregneerd naaldhout : 7
Thermisch verduurzaamd hout : 9
Accessoires voor massief hout : 12
Composiet : 14

Vind je in deze brochure niet meteen wat je zoekt? Geen probleem.
We luisteren graag naar jouw specifieke vraag.
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uit voorraad leverbaar bij

TERRASSEN

IN TROPISCH LOOFHOUT

profiel met rechte kanten
montage met schroeven

Hardheid en duurzaamheid... twee eigenschappen die van exotenhout
een ideale keuze maken voor een terras. Bij Cras kies je uit een waaier
aan houtsoorten en afmetingen. Dankzij onze ‘Strongbird’ clips kan je
ook kiezen voor een montage zonder zichtbare schroeven.

PROFIEL : VLAK / VLAK

profiel

S

K

S

S

planken met kopse tand en groef
stockproduct

houtsoort

artikelcode

montage

T9060

27 x 56

Padouk

106508

strongbird clip

T9060

21 x 95
21 x 95

Ipé
Padouk

106471
op aanvraag

strongbird clip
strongbird clip

19 x 140

Ipé

op aanvraag

geschroefd

T9060

21 x 140

Padouk

106503

strongbird clip

T9060

21 x 140
21 x 140

Ipé
Padouk

106472
106507

strongbird clip
strongbird clip

T9060

27 x 140

Ipé

106473

strongbird clip

S

T9060

21 x 145

Ipé

106475

strongbird clip

S

T9061

21 x 145
21 x 145

Ipé
Massaranduba AD

106468
op aanvraag

geschroefd
geschroefd

21 x 145

Red Cumaru

106458

geschroefd

27 x 190
27 x 190

Ipé
Padouk

106474

strongbird clip
strongbird clip

S

K

S
S

ipé

K

afm (mm)

T9061

S

profiel met zijdelingse infrezingen
montage met Strongbird-clips**

K

S
S

K

T9060

106511

PLAATSEN ZONDER ZICHTBARE SCHROEVEN...
het kan, met onze eigen ‘Strongbird’ terrasclip.
Strongbird is compatibel met onze terrasplanken met zijdelingse infrezingen.
Meer info op. 13

PROFIEL : GROF / VLAK

profiel

afm (mm)

houtsoort

artikelcode

montage

S

T9001

25 x 140

Bilinga

106451

geschroefd

S

T9001

21 x 145
21 x 145

Bangkirai
Merbau Kd

106447

geschroefd
geschroefd

25 x 145
25 x 145

Bangkirai
Merbau

106448

S
S

T9001

106489
106490

geschroefd
strongbird clip

nieuw
red cumaru

4

padouk

EXTRA MOGELIJKHEDEN : Itauba, Jatoba, Cumaru, Garapa,... Vraag het ons!
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TERRASSEN

Dankzij onze nieuwe thermo-vacuüm installatie, kunnen we lokale
houtsoorten een flink pak duurzamer en stabieler maken, zodat ze ook in
aanmerking komen voor buitengebruik als terrasplanken. En dankzij
onze speciaal voor thermische houtsoorten ontwikkelde clip kunnen ze
bovendien ook zonder zichtbare schroeven geplaatst worden.

In ons eigen erkend impregneerstation verduurzamen we scandinavische
rode Noordse den. Door zijn open celstructuur laat dit hout zich bijzonder
goed behandelen, tot diep in het hout. Er is inmiddels ook een bruine
variant beschikbaar. Zelfde duurzaamheid, andere kleur.

IN THERMISCH BEHANDELD HOUT

PROFIEL : VLAK

profiel

S

K

IN NAALDHOUT
profiel met zijdelingse infrezingen
montage met thermo clips

K

planken met kopse tand en groef

afm (mm)

houtsoort

artikelcode

montage

T9050

26 x 140

thermo RND

106441

thermo clip

T9060

21 x 145

thermo
essen

106521

thermo clip

PROFIEL : VLAK / VLAK

profiel

S

PROFIEL : GROF / VLAK

profiel

S

PROFIEL : GROF

profiel

afm (mm)

houtsoort

artikelcode

T9052

26 x 140

thermo RND

106442

T9000

profiel
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planken met kopse tand en groef

afm (mm)

houtsoort

26 x 140

A4 geïmpregneerde 105681
RND groen

geschroefd

afm (mm)

houtsoort

montage

26 x 140

A4 geïmpregneerde 106430
RND groen

geschroefd

afm (mm)

houtsoort

montage

T9040

26 x 140

A4 geïmpregneerde 106433
RND
tanwood bruin

26 x 145
lariks
		

Thermoclip is compatibel met de speciaal voor de clip gefreesde uitsparingen.
Meer info op. 9

K

artikelcode

artikelcode

montage

artikelcode

thermo clip
S

PLAATSEN ZONDER ZICHTBARE SCHROEVEN...
het kan, met de speciaal voor thermisch behandeld hout ontworpen thermoclip.

profiel met zijdelingse infrezingen
montage met clips

montage

PROFIEL : FIJN / VLAK
S

T0007

profiel met rechte kanten
montage met schroeven

IMPREGNATIE IN TWEE KLEUREN
In het impregneerstation van Cras wordt
grenenhout verduurzaamd in twee kleuren :
groen en ‘tanwood’ bruin. Na verloop van tijd
evolueren beide kleuren onder invloed van UV en de
weersinvloeden naar zilvergrijs.

zoutgroen

106444

geschroefd

geschroefd

‘tanwood’ bruin
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TOEBEHOREN

TERRASSEN IN HOUT
ONDERLIGGERS

In exotisch loofhout

we werken voor onze onderliggers enkel met
exotisch hout uit duurzaamheidsklasse 1

STRONGBIRD
CLIPS

40 x 60 mm - vraag naar de beschikbare houtsoorten
40 x 70 mm - vraag naar de beschikbare houtsoorten

De Strongbird terrasclip is een eigen Cras-ontwikkeling
en is gemaakt om terrasplanken onzichtbaar en stevig te
kunnen bevestigen.			
						
Werkwijze
Het principe van de Strongbird clip is eenvoudig en
zeer efficiënt. De terrasplanken die voor deze clip zijn
uitgerust, hebben een aangepast schaafprofiel zodat
de inox clip er zijdelings kan ingeschoven worden. Clip
en schaafprofiel zijn zo gemaakt dat de bijgeleverde
schroef er onder een hoek van 45° kan in aangebracht
worden. De schroef fixeert dus de plank én de clip, die
nu zo gepositioneerd zit dat er een volgende plank kan
overgeschoven worden.

In geïmpregneerd grenen

geïmpregneerd in onze eigen installatie
tot volledige saturatie - A4
46 x 60 mm - productref. 105707

Afstanden tussen de onderliggers

Voordelen

- voor terrasplanken van 21 mm. dik :
30 cm tussen de onderliggers
1m² terras = 3,3 Lm onderliggers

- geen zichtbare schroeven
- afstand tussen de planken slechts 4 mm.
- slechts half zoveel schroeven nodig
- eenvoudige montage zonder speciaal gereedschap
- zeer stevige bevestiging
- vervaardigd uit duurzaam inox
- geschikt voor diktes 21 en 27 mm

- voor terrasplanken van 27 mm. dik :
40 cm. tussen de onderliggers
1m² terras = 2,5 Lm. onderliggers

Verpakking : 1 doos = 100 clips + 100 schroeven + bit

REGELBARE
TERRASVOETEN

- versie inox - ref. 124923
- versie inox + zwarte coating - ref. 132101

Snelle en gebruiksvriendelijke oplossing voor
verhoogde terrassen op diverse ondergronden.
Verschillende types op stock beschikbaar,
voor hoogtes variërend van 3 tot 46 cm.
Afstand tussen 2 voetjes in de lengte : +/- 50 cm
				
						

SCHROEVEN

Strongbird schroeven

per doos van 100 stuks - productref. 105707

Groene punt schroeven

per doos van 200 stuks - productref. 126617
				

THERMO
CLIPS

De Thermo Clip is een aangepaste installatieoplossing voor thermisch behandelde terrasplanken. Deze clip zorgt voor een stevige bevestiging van uw houtenterras en is, eens bevestigd, niet langer zichtbaar. De clip zorgt tevens voor een snelle en eenvoudige installatie.
Ze is gemaakt van PA6 en bijgevolg bestand tegen alle weersomstandigheden.
Geschikt voor: Thermo Es · Thermowood

PLAATSINGSTIPS
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Tips voor een juiste plaatsing :
- zorg altijd voor voldoende ventilatie onder het terras.
- zorg dat het water onder het terras weg kan.
- bij strongbird clips, clips voorzien op uiteinde van de planken.
- Juiste afstand tussen onderliggers respecteren :
30 cm bij terrasplanken met dikte 21 mm
40 cm bij terrasplanken met dikte 27 mm

Verpakking : 1 doos = 100 clips - ref. 124925
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TERRASSEN

IN COMPOSIETMATERIAAL
Deceuninck is toonaangevend op het gebied van composiet terrasplanken.
Het gamma is zeer compleet en omvat zowel holle als massieve terrassen.
Telkens zijn alu liggers, clips en afwerkingsprofielen beschikbaar. Zo kan
elk project tot in de puntjes afgewerkt worden.

TOEBEHOREN VOOR COMPOSIETPLANKEN
1 Montage op vastgezette liggers
liggers vastgeschroefd op een stevige ondergrond in
						betonplaat, bestaand terras of staalstructuur.

MASSIEVE COMPOSIETPLANKEN
1A

Majestic Massive Pro

Character Massive

De 360° pvc-mantel maakt het oppervlak extreem
bestand tegen vlekken en krassen en is daarom extra
makkelijk schoon te maken.

Bestaat in 6 kleurafwerkingen die na enkele maanden
hun uiteindelijke, natuurlijke tint krijgen. Dat gebeurt
door blootstelling van de houtvezels aan zon en regen.

P9369

P9360

met houtnerfafwerking

S op stock

Ligger doorlopend ondersteund
type P9530 - hoogte 30 mm

1B

in lengte 6m

met geschuurde finish

Bevestiging van de planken op deze 2 profielen
lengtes 4 en 6 m

lengtes 4 en 6 m

271
antique oak

519
country oak

520
mountain oak

502
liquorice

509
riverstone

Verlengstuk voor deze ligger :
type P9510

Standaard montageclips, startclips, eindclips
en alle bijhorende schroeven verkrijgbaar.

S

270
smoked oak

Ligger niet doorlopend ondersteund
type P9522 - hoogte 50 mm

S

503
hazelnut

504
bark

510
slate grey

522
walnut

2 Montage op zwevend vormvast kader
zwevend kader op een ondergrond van gestabiliseerd
							zandbed, grindbed, betonsokkels, dakterras.

2A

Vormvast kader in alu
type P9524 - hoogte 80 mm

2B

Vormvast kader in hardhout
Kaderhout van 60 x 40 mm wordt aanbevolen.

HOLLE COMPOSIETPLANKEN
S op stock

Essential - 28 x 140 mm

in Essential
lengte 6m.

P9555

Essential XL - extra brede planken 20 x 180 mm

S

502
liquorice

S

503
hazelnut

504
bark

P9335

509
riverstone
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510
slate grey

522
walnut

Hoekverbindingen
en koppelingen voor
vakwerk
zijn beschikbaar.

Bevestiging van de planken op alu kader:

Bevestiging van de planken op houten kader:

Standaard montageclips, startclips, eindclips
en alle bijhorende schroeven verkrijgbaar.

Standaard montageclips, startclips, eindclips
en alle bijhorende schroeven verkrijgbaar.

- Overzicht van alle beschikbare accessoires.
- Alle plaatsingsrichtlijnen en aandachtspunten.

Deceuninck Terrace 22
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versie 10.05.22

Meer info
in één van onze vestigingen
of op www.cras.com

