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Outdoor Collection
Terrasplanken

Profi elen

B-fi x clipsen

Profi el Houtsoort Afwerking Sectie
(mm) Lengte

EXOTEN
P53 - Profi el B-fi x®

Padoek onbehandeld
21 x 140

28 x 170
assortiment van

1.85 à 4.55m

Ipé onbehandeld 21 x 145 assortiment van
1.85 à 4.55m

P53 - Profi el B-fi x® Plus
Basralocus onbehandeld 21 x 145 assortiment van

1.85 à 4.55m

P52 - omkeerbaar profi el
Padoek onbehandeld 28 x 170 assortiment van

1.85 à 4.55m

THERMISCH BEHANDELDE HOUTSOORTEN
P53 - Profi el B-fi x®

Pine (RND V )
Stellac®Wood onbehandeld 26 x 140 assortiment van

1.80 à 4.80m

Radiata Pine FSC
Thermo onbehandeld 26 x 140 assortiment van

1.80 à 4.80m

P52 - omkeerbaar profi el
Pine (RND V )
Stellac®Wood onbehandeld 26 x 140 assortiment van

1.80 à 4.80m

NAALDHOUT
P52 - omkeerbaar profi el

Lariks V onbehandeld 28 x 145 assortiment van
1.85 à 4.25m

B-fi x Black One B-fi x Border IpéPadoek

Padoek
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B-fi x is een revolutionair onzichtbaar bevestigingssys-
teem dat een perfecte afwerking van uw terras garandeert. 
In roestvrij staal vervaardigd biedt dit systeem een bijzonder 
lange levensduur aan uw terrasplanken. B-fi x is eenvou-
dig te installeren en laat u veel tijd winnen. Op meer dan 
1.000.000m² geplaatst en op veel exotische houtsoorten uit-
getest. B-fi x is de partner van uw massief houten terras.

B-Fix, tal van troeven!
 � Hoog afwerkingsniveau, onzichtbaar
 � Gemakkelijk en snel te plaatsen
 � Laat het uitzetten van de planken toe
 � Altijd demonteerbaar, zelfs de middenste planken
 � Hoogtechnisch materiaal, roestvrij staal
 � Zelfborende schroef: nog meer tijdwinst
 � Regelmatige voegen
 � Bruikbaar op vele houtsoorten
 � Ook vertikaal te gebruiken (gevelbekleding)

 ► het evenwichtsvochtgehalte is 40-50% lager dan bij onbehandeld hout 
(6% bij 65% R.V. - 15% bij 95% R.V.)

 ► de kleur is warm-bruin
 ► buigsterkte -10% à -15%
 ► splijtweerstand -15%
 ► duurzaamheidsklasse I/II (EN113)
 ► minder vochtopname
 ► minder gevoelig voor houtrot
 ► verhoogde weerstand aan weersomstandigheden
 ► vermindering van zwellen en krimpen met 70%

Pine Thermo vergrijsd

Thermisch behandeld
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