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Fiberdeck ontwikkelt en maakt betrouwbare producten die lang mee gaan met een zo min 
mogelijke belasting voor het milieu. Omdat onze natuurlijke hulpbronnen beperkt zijn, 
moeten we ze behouden voor toekomstige generaties en grondstoffen recyclen. Onze 
producten zijn voor 95% vervaardigd uit gerecycled plastic afval en restmateriaal uit de 
productie van houten meubelen.

Als pionier op vele gebieden zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden en 
oplossingen om de duurzaamheid van onze producten te verbeteren en de toepassing 
ervan te vereenvoudigen. Het Fiberdeck-assortiment wordt ontwikkeld door een jong en 
dynamisch team, waarbij duurzaamheid en kwaliteit centraal staan. Het respect van en voor 
alle betrokkenen is de voorwaarde voor succes.
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Co-extrusie is de nieuwste technologie die de hout-kunststof-composietmarkt opschudt. De 
terugkerende problemen m.b.t stabiliteit, vlekken en verkleuring van de eerste generatie mono-
extrusie planken hebben geleid tot een innovatieve oplossing van co-extrusie. Hierbij wordt een 
houtvrije polyethyleenfilm onlosmakelijk verbonden met de WPC-kern. Water kan niet indringen 
en uitzetting wordt extreem gereduceerd. Zonlicht verkleurt de planken niet en vlekken hechten 
niet. Fiberdeck® terrasplanken doen wat andere WPC terrasplanken slechts beloven.

Door bijna 10 jaar ervaring met deze nieuwe technologie en enkele miljoenen vierkante meters 
geleverd in een breed scala aan toepassingen in verschillende omstandigheden, kunnen we 
onze producten 20 jaar garantie geven zonder zichtbare verkleuring.

HOUT-KUNSTSTOF-COMPOSIET
MET ONGEËVENAARDE PRESTATIES

CO-EXTRUSIE, 
DE BESTE TECHNOLOGIE VOOR WPC

20 JAAR GARANTIE 
KLEURVAST

100 % waterafstotend, UV-
bestendig en Anti-vlekcoating

Samenstelling: 
40% Polyethyleen en 60% Hout

Niet geleidende oppervlakken zoals WPC-oppervlakken kunnen
elektrostatische energie opslaan en afgeven. Meer informatie over dit 
natuurlijke effect vindt u in de montagehandleiding. www.fiberdeck.com
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Met de look-n-feel van tropisch hout, met natuurlijke kleurnuances en natuurlijke hout-
optiek, bieden onze co-extrusie planken een unieke en exclusieve beleving. De technische en 
esthetische kwaliteiten zijn een garantie voor een succesvol project. Door de matte uitstraling 
zijn de kleuren zeer natuurgetrouw en gevarieerd. Het productieproces maakt een veelvoud 
aan willekeurige kleurschakeringen mogelijk, geen enkele plank is identiek. Het resultaat is 
uniek en ongeëvenaard in de markt op het gebied van uitstraling en kwaliteit.

UNIEKE PATRONEN 
EN OPVALLENDE KLEUREN

fiberdeck.com
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Fiberdeck staat voor de levensduur van haar 
producten en garandeert 10 tot 20 jaar voor 
terrasplanken, gardenwall en tuinschermen 
(commercieel, professioneel of openbaar/ 
privégebruik) tegen splintervorming en 
structurele schade veroorzaakt door schimmels, 
houtvernietigende insecten of termieten. 
De garantie omvat ook de kleurvastheid en 
bestendigheid tegen vlekken.

ZEER 
DUURZAAM 
MATERIAAL

VOORDELEN IN 
VERGELIJKING MET 
ANDERE WPC-PLANKEN

  Bestaat uit 95 % gerecycled materiaal

  20 jaar garantie op kleur

  Unieke kleuren met een natuurlijke nerf

  Gegarandeerd vrij van PVC en formaldehyde

  Ongevoelig voor vlekken

  Zeer hoge dimensie-stabiliteit

  Snelle en eenvoudige montage

Uw project online in 3D op
nl.mydeckplanner.com
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Een simpele reiniging met water is voldoende 
om uw Fiberdeck® terras schoon te 
houden te reinigen. Dankzij de polyethyleen 
beschermlaag worden Fiberdeck® 
terrasplanken niet grijs of vuil. De natuurlijke 
kleur, het uiterlijk en het gevoel van het 
oppervlak blijven zelfs in de meest extreme 
klimaten en onder hoge temperaturen 
behouden. De uitstraling blijft tientallen jaren 
behouden en tegelijkertijd wordt er bespaard 
op onderhoud.

Fiberdeck® terrasplanken zijn voor 95% gemaakt 
van gerecycled houtafval en polymeren. Het 
hout, het hoofdbestanddeel met bijna 60% 
van het volume, is afkomstig van zaagsel van 
meubelfabrieken. De polymeren zijn afkomstig 
van gerecycled plastic. We recyclen jaarlijks 
40 miljoen plastic flessen in onze producten. 
Duizenden tonnen plastic afval worden 
gerecycled om een product te produceren 
waarvan de prestaties superieur zijn aan die van 
hout.

EENVOUDIG 
ONDERHOUD

GEMAAKT 
VAN 95% 
GERECYCLED 
MATERIAAL
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TERRASPLANKEN

VINTAGE 
138 MM BREED

VINTAGE 
210 MM BREED
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VINTAGE terrasplanken benaderen op briljante wijze het uiterlijk van terrasplanken die in de loop van de tijd zijn verouderd en verweerd. De voelbare structuur van een ingesleten 
houtnerf zorgt voor een natuurlijke beleving. De massieve planken zijn verkrijgbaar in 2 breedtes en 3 kleuren: Wengé, Lunar Grey en Graphite. De planken zijn tweezijdig toe te 
passen, elke zijde heeft een eigen profilering. De co-extrusielaag heeft een garantie op de kleur gedurende 20 jaar tegen vervaging. VINTAGE terrasplanken zijn ontworpen voor 
een lange levensduur in combinatie met minimaal onderhoud.

UNIEKE UITSTRALING VAN ECHT HOUT
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20 jaar garantie

Kleurvast

Anti-Vlekken

VINTAGE
TERRASPLANK

GRAPHITE LUNAR GREY WENGÉ

Graphite Lunar Grey Wengé

Art.2485 Art.2487 Art.2486

Art.2488 Art.2490 Art.2489

Art.2410 Art.2411 Art.2409

23 x 138 x 3000/4000/5000 mm

23 x 138 x 3000/4000/5000 mm

23 x 138 x 3000 mm

2 VERSCHILLENDE 
PROFIELEN

Montageclips en 
accessoires vindt u in het 

Cobra fastener programma 
www.cobrafastener.com



 www.fiberdeck.com


