P R O D U C T C ATA L O G U S

DUOWOOD
Premium quality wood composite products

LAVA
Donker antraciet voor een
moderne en strakke look.

DUOWood®

HAVANA
Bangkirai bruin voor een
natuurlijke houtlook.

100% ECOLOGISCH
Het gebruikte hout in DUOWood® is afkomstig uit
plantages en niet uit tropische regenwouden.
De kunststofcomponent in DUOWood® is HDPE.
Door de hogere kwaliteit kunststof is de samenstelling
van DUOWood® zeer homogeen en dus stabiel.

RIVIÉRA
Wit/grijs gekalkte uitstraling van
hout dat in het water heeft gelegen
(drijfhout), voor een mediterrane en
authentieke look.

Bicolor

DOUALA
Hoge kwaliteit composiet voor
intensief gebruik met speciale
houtstructuur. Mooi, duurzaam
en eenvoudig te verwerken.

PREMIUM KWALITEIT, DESIGN EN COMFORT
MOOI EN TRENDY
DUURZAAM EN ECOLOGISCH
10 JAAR
GARANTIE
DE UITSTRALING VAN HOUT
Als beste getest en met een onvoorstelbare prijs- kwaliteit
verhouding. DUOWood® heeft de uitstraling van hout, voelt
als hout en is te verwerken als hout, is duurzaam, splinter- en
splijtvrij blijft stroever dan hardhout en is ongevoelig voor
aanslag, insecten en verkleuring. DUOWood® is mooi,
duurzaam, eenvoudig te verwerken en is onderhoudsvrij
Alle DUOWood® producten zijn ontwikkeld en getest in
Europa. De samenstelling van HDPE kunststof en langdradige
homogene houtvezels zorgen voor een ongekende stabiliteit.

Bij de ontwikkeling van DUOWood® is gezocht naar de
meest stabiele mix van kunststof en houtvezels. Al onze
jarenlange ervaring op het gebied van composiet vindt u
terug in onze producten. Nieuwe innovaties zijn de extra
brede delen van wel 25 cm en de dubbel ge-extrudeerde
delen voorzien van een krasvrije en keiharde toplaag,
uitermate geschikt voor het zwaarste gebruik. Alle producten
kunnen probleemloos met elkaar gecombineerd worden en
zorgen voor een harmonieus geheel.

TERRASSEN
Ecologisch verantwoord
Eenvoudig te monteren

AFDEKPROFIELEN
Afmeting: 11 x 71 x 220 cm
LAVA | 010936
HAVANA | 010015
RIVIERA | 010017
DOUALA | 011106

WILT U EEN NIEUW TERRAS LEGGEN OF UW
HUIDIGE TERRAS VERVANGEN?
Dan kiest u natuurlijk voor DUOWood® één van de
meest hoogwaardige en ecologisch verantwoorde
hout kunststof composieten verkrijgbaar. Bijkomen
op uw terras na een lange dag hard werken. Dit is nu
mogelijk met DUOWood®
WAAROM HOUT KUNSTSTOF COMPOSIET?
Composiet materialen zijn al lang niet meer weg
te denken uit ons dagelijks leven. Composiet
combineert de beste eigenschappen van meerdere
materialen. Oorspronkelijk is composiet ontwikkeld
voor de lucht en ruimtevaart. Met recht is composiet
dan ook het materiaal van de toekomst.

WAT HEEFT U NODIG
Naast het gekozen profiel heeft u een boormachine, schroevendraaier, waterpas, zaag
en originele DUOWood® accessoires nodig.
REGEL
STANDAARD - A

Afmeting: 4 x 6 x 400 cm

14,6 cm

STANDAARD HOL PROFIEL
Aan één zijde groeven en aan één zijde glad
Afmeting: 14,6 x 2,5 cm
Lengtes: 300 / 400 / 500 cm
LAVA | 009976
HAVANA | 010101

25 cm

XWB (EXTRA BREED) HOL PROFIEL
Aan één zijde groeven en aan één zijde glad
25 x 2,5 cm - lengtes: 300 / 400 / 500 cm
DOUALA bicolor | 010844

PRO (MASSIEF) PROFIEL

14,6 cm

Aan één zijde groeven en aan één zijde
een diepe natuurlijke houtstructuur
Afmeting: 14,6 x 2,1 cm
Lengtes: 300 / 400 / 500 cm
LAVA | 009978
RIVIERA | 010088

XWB (EXTRA BREED SEMI MASSIEF) PROFIEL
Aan één zijde groeven en aan één zijde glad
Afmeting: 25 x 2,5 cm - lengtes: 300 / 400 / 500 cm
LAVA | 010095
HAVANA | 010099
RIVIERA | 010089

25 cm

LAVA | 010098

HOEKLIJST - F
AFDEKKAPPEN - E

MONTAGECLIPS PRO - B

START / EINDCLIPS PRO - C

(RVS zwart gecoat)

(RVS zwart gecoat)

010009

010010

(alleen voor standaard profiel)

LAVA | 010005
HAVANA | 010006

Afmeting: 40 x 40 x 200 cm
LAVA | 010021
HAVANA | 010541
RIVIERA | 010103

MONTAGE INSTRUCTIES

VOOR U GAAT MONTEREN
Laat DUOWood® niet in de verpakking buiten liggen.
Alvorens te beginnen met plaatsen dient de verpakking
(indien aanwezig) verwijderd te worden. Controleer de
producten direct na het verwijderen van de verpakking.
Beschadigingen na montage vallen buiten de garantie.
Laat de losse delen minimaal 48 uur acclimatiseren alvorens
u begint (niet in de volle zon, in regen of bij temperaturen
onder de 5 graden). Geringe afwijkingen in maat, kleur,
structuur en afwerking kunnen voorkomen en zorgen voor
een natuurlijke uitstraling. Deze verschillen zijn natuurlijk
en hebben geen invloed op de kwaliteit en duurzaamheid
en zijn geen reden voor afkeur. Er kan kleuronderscheid zijn
tussen de delen.
HOE DIENT UW TERRAS GEPLAATST TE WORDEN
Bij de verwerking van DUOWood® kunt u dezelfde
gereedschappen gebruiken als voor de verwerking van
hout. Nodig zijn; boormachine, schroevendraaier, bitje,
schroeven, waterpas, winkelhaak, fijne zaag en originele
accessoires. Alle schroefverbindingen altijd voorboren
ook in uw onderligger.. Gebruik alleen originele
DUOWood® accessoires (vraag uw dealer). DUOWood®
niet gebruiken als dragende constructie, bij extreme
temperatuurverschillen (sauna’s) en in vochtige ruimtes
of ruimtes zonder voldoende ventilatie. Gebruik voor
intensieve toepassingen het PRO (massief ) of XWB (extra
breed, semi-massief ) profiel. Het terras dient geplaatst te
worden op een (ver)harde egale ondergrond (fig. 1) van
beton of tegels van minimaal 30 x 30 cm. De afstand tussen
de tegels mag maximaal 40 cm bedragen. Grind, gravel,
zand, gras, hout en andere niet (ver)harde materialen zijn

niet geschikt als ondergrond. Er mag geen water onder uw
terras blijven staan. Om de eventuele groei van onkruid
te voorkomen adviseren wij worteldoek te gebruiken.
De afwatering van het terras in de richting van de groef
(minimaal 2 %) is belangrijk, zorg ervoor dat er geen water
op of onder het terras kan blijven staan. De hoogte van
de onderligger aanhouden als minimale ruimte tussen de
delen en de ondergrond. Dit om een goede luchtcirculatie
te waarborgen. Zorg voor voldoende ruimte (minimaal 3
cm) rondom uw terras om eventuele uitzettingen op te
vangen. Directe aansluitingen met bijvoorbeeld gras, grond,
gravel, stenen, grind en andere obstakels moet beslist
voorkomen worden.
MONTAGE INSTRUCTIE ONDERLIGGERS
Gebruik alleen DUOWood® onderliggers 40 x 60 mm
om uw delen op te bevestigen. De onderliggers op egale
(ver)harde ondergrond bevestigen. Leg onderliggers
nooit rechtstreeks op of in water, grond, beton, gras of
andere niet (ver)harde egale materialen. Onderliggers
dienen maximaal 30 cm van elkaar te liggen. Wanneer
u de terrasdelen diagonaal gaat monteren deze afstand
beperken tot maximaal 20 cm. Zorg dat er geen water in
of onder de onderliggers kan blijven staan. Begin en eindig
de onderconstructie met onderliggers die maximaal 20 cm
van elkaar liggen (fig. 1). Leg de onderliggers nooit met
de uiteinden (kopse kanten) tegen elkaar maar overlap
minimaal 4 cm (fig. 2). Onderliggers 2,5 cm vrijhouden van
obstakels. Onderliggers dienen vast bevestigd te worden
aan de ondergrond (minimaal om de 60 cm) en mogen
niet voor constructieve toepassingen anders dan onder de
terrasdelen gebruikt worden.

MONTAGE INSTRUCTIE TERRASDELEN
Gebruik DUOWood® clips om uw terrasdelen te
bevestigen. De buitenste delen van het terras monteren
met de start/eind clip (fig. 3), altijd eerst voorboren alvorens
de clips vast te schroeven. Zorg dat de clips op een lijn
zitten en dat de schroeven goed verzonken zijn. Op elke
onderligger een clip monteren. Klik het eerste terrasdeel
onder een hoek in de start/eind clips. Leg de volgende
delen verder met de montageclips (fig. 4). Tussen de
uiteinden (kopse kanten) van elk afzonderlijk deel een
afstand van minimaal 8 mm hanteren. Zorg ervoor dat er
geen water in of onder de delen kan komen en kan blijven
staan. De uiteinden van de standaard delen afwerken (fig. 5)
met afdekkapjes (niet geschikt voor PRO en XWB profiel).
De afdekkapjes vastlijmen om loslaten te voorkomen. De
randen van het terras afwerken met afdekkapjes of L-profiel
voor de standaard delen en afwerkprofiel voor de XWB
delen. Bij de PRO (massief ) delen is een randafwerking niet
noodzakelijk maar kan wel. Terrasdelen mogen maximaal
3 cm over de onderconstructie steken maar starten en
eindigen op een onderligger is het beste. Terrasdelen
altijd in “wild” verband leggen d.w.z. niet alle terrasdelen
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laten eindigen op één onderligger maar afwisselend. Voor
vragen en advies neemt u contact op met een erkende
DUOWood® dealer.
Kijk op de website www.duowood.com.
ONDERHOUD EN REINIGING VAN DE TERRASDELEN
De terrasdelen van DUOWood® kunnen normaal
onderhouden worden met een borstel of een
hogedrukreiniger (maximaal 80 bar). Indien u de
hogedrukreiniger gebruikt om uw terrasdelen schoon te
maken, moet u deze op min. 30 cm afstand houden tot de
terrasdelen. Bij intensief een veelvuldig reinigen zal er een
kleurverschil ontstaan omdat de originele kleur weer boven
komt. Dit zal na verloop van tijd weer vervagen. Lichte
krassen kunt u verwijderen met een staalborstel. Let wel op
dat u geen reinigingsmiddel gebruikt dat kunststof aantast.
Bijtende producten bijvoorbeeld vogelpoep etc. direct
verwijderen. Geen warme voorwerpen zoals barbecues,
vuurkorven, fakkels, buitenhaarden etc. onbeschermd
op uw terras plaatsen. Zware voorwerpen die van (grote)
hoogte vallen kunnen uw terras beschadigen, dit valt niet
onder de garantie.
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Bij het verwerken van DUOWood® rekening houden met de leginstructies. Deze kunnen
wij op verzoek toezenden. Garantie is alleen geldig wanneer de instructies gevolgd worden
en er originele DUOWood®accessoires gebruikt zijn.

DEUREN &
SCHERMEN
DEUREN

180

De tuindeuren van DUOWood® zijn gemaakt van
dezelfde materialen als de tuinschermen en kunnen
perfect samen worden gecombineerd. De deuren
zijn verkrijgbaar met aluminium tussenlatten voor
een strakke en moderne uitstraling of met gecoate
tussenlatten in de kleur van de planken, voor een
rustige uitstraling.

ALU-LINE | 009984
Deze composiet deuren hebben
aluminium tussenlatten.
Afmeting: 90 x 180 cm
Hang en sluitwerk apart
te verkrijgen | 010026

90

Tuindeuren worden eventueel geleverd met een
RVS (inox) kwaliteitsslot. Vraag naar de mogelijkheden.
Op de tuindeuren krijgt u net als op de tuinschermen,
10 jaar garantie op fabricagefouten.

180

BLACK-LINE | 009983
Deze composiet deuren hebben
antraciet gepoedercoate
aluminium tussenlatten.
Afmeting: 90 x 180 cm
Hang en sluitwerk apart
te verkrijgen | 010026

90

PLAATSINGSINSTRUCTIES
De tuinschermen en tuindeuren worden het gemakkelijkste
geplaatst met onze aluminium palen. Voor een betere
stabiliteit palen in beton plaatsen. Stel de eerste paal waterpas
en monteer drie T-clips op dezelfde hoogte als de tussenlatten
van het scherm. Schroef de clips nog niet helemaal vast met
twee schroeven in de ovale gaten. Nu plaatst u de tweede
paal naast het tuinscherm op dezelfde manier. Het tuinscherm
kan nu nog “gesteld” worden door te schuiven met de T-clips
en/of het scherm. Indien het scherm op de goede hoogte is
gebracht dan draait u de schroeven licht aan. Hierna fixeert
u het tuinscherm door de resterende twee schroeven vast
te draaien in de ronde gaten. Tuinschermen dienen altijd te
kunnen ventileren en boven de grond geplaatst te worden.

WAT HEEFT U NODIG?
ACCESSOIRES VOOR SCHERMEN EN DEUREN

PALEN
Lengte: 270 cm
Aluminium lichtgrijs gepoedercoat | 006322
Aluminium antraciet gepoedercoat | 006321
Aluminium palen | 006320

T-CLIPS EN SCHROEVEN | 010023

180

ALU-LINE
Afmeting: 180 x 180 cm
LAVA | 010096
RIVIERA | 010104

180

180

BLACK-LINE

SCHERMEN

180

De tuinschermen van DUOWood® zijn verkrijgbaar in twee
kleuren met aluminium of met gecoate tussenlatten in de
kleur van het antraciet tuinscherm. De tuinschermen zijn te
bevestigen met de revolutionaire “onzichtbare” DUOWood®
T-clip. De schermen worden met de T-clip geplaatst op
aluminium palen.

Afmeting: 180 x 180 cm
LAVA | 010097

EASY-CLICK
TERRASTEGELS

Ecologisch verantwoord alternatief voor hardhout
Onderhoudsvriendelijk en eenvoudig te monteren en reinigen

EASY CLICK TEGEL
Geen clips en schroeven nodig.
Afmeting: 30 x 30 cm
U heeft geen afwerklatten of kapjes nodig. Iedere DUOWood® tegel
beschikt over twee montage kanten en twee eindkanten. U kunt
deze handige DUOWood® tegels zeer gemakkelijk in elkaar klikken,
zonder gereedschap. Let op: de Easy Click tegels kunnen alleen
worden gebruikt op een vlakke ondergrond. Zorg ervoor dat er geen
water in of onder de tegels kan blijven staan.

EASY CLICK TUINTEGEL
Afmeting: 30 x 30 cm, 4 per pak
LAVA | 010000

30
cm

30

cm

BELANGRIJKE INFORMATIE
Composiet bestaat uit hout en kunststofvezel. Aangezien hout een
natuurproduct is kunnen er lichte nuanceverschillen voorkomen.
Dit zorgt voor de natuurlijke uitstraling van uw terras en heeft geen
nadelige gevolgen voor de duurzaamheid en kwaliteit.
Wij raden u aan om enkel originele DUOWood® benodigdheden
te gebruiken. Altijd de in de montage instructies aangegeven
montageafstanden aanhouden. Om verzakking en vervorming van het
terras tegen te gaan dient u voor een vlakke en stabiele ondergrond
te zorgen. Houd rekening met uitzetting van het terras in de lengte,
breedte en dikte. Zorg daarom voor voldoende afstand, 3 cm rondom
uw terras en bij obstakels zoals muren, schuttingen, bomen, etc.…
Voldoende ventilatie onder het terras is belangrijk.

EASY CLICK TUINTEGEL
Afmeting: 30 x 30 cm 4 per pak
HAVANA | 010001

DUOWOOD
Premium quality wood composite products

Raadpleeg onze DUOWood® website voor deze producten of vraag uw dealer om meer informatie

stempel officiële dealer

DUOWood®is een geregistreerd handelsmerk met een unieke en beproefde samenstelling. Pas na onze zeer strenge controle en selectie mag het product
een origineel DUOWood® label dragen. Let daarom op dat u altijd originele DUOWood® producten koopt en geen uiterlijk vergelijkbare maar mindere producten.
Bij twijfel raadpleeg de dealer. Op elk product van DUOWood® vindt u onze merknaam terug. Op de terrasplanken bijvoorbeeld in
de groef en op de tuinschermen en tuindeuren op de tussenligger. Een dealerlijst is op aanvraag verkrijgbaar.

