TimberStar-terrasplanken:
Toebehoren, afmetingen en tips
Kleuren en afmetingen:
de terrasplanken zijn tweezijdig te gebruiken
145 mm
Breedte:
25 mm
Dikte:
Standaardlengtes: 2000 mm, 2500 mm,
3000 mm, 3500 mm,
4000 mm, 5000 mm
en 6000 mm

Montage-toebehoren:

Bruin, geborsteld, fijne groeven

60 mm

2500 mm

Montage-clips
Kunststof, 25 stuks per zak,
voldoende voor 1m2, in de kleur
van de terrasplanken

Verwerking: TimberStar-terrasplanken kunnen met eenvoudig gereedschap
gezaagd, gefreesd en geboord worden zonder dat het materiaal versplintert.
Plaatsing: Plaatsing van TimberStar-terrasplanken volgens de uitvoerige
plaatsingsgids die gratis te verkrijgen is bij uw vakhandelaar.

Schuimstofprofiel
Ø 15 mm

Onderhoud: De TimberStar-terrasplanken zijn
eenvoudig met water en een neutraal reinigingsmiddel
(zonder oplosmiddel) te reinigen. Bij hardnekkig vuil kan
men een hogedrukreiniger (max. 80 bar) gebruiken.

TimberStar montagelijstondersteuners
12 stuks per zak
L x B x D: 9 x 9 x 0,8 cm

Uitvoering: De TimberStar-terrasplanken zijn verkrijgbaar in twee kleuren
met telkens twee verschillende oppervlaktes – aan de ene zijde een fijne groef
en aan de andere zijde een grove groef. Men kan bijvoorbeeld het terras in
dezelfde kleur en oppervlakte laten plaatsen of de kleuren en oppervlaktes
afwisselen.

68 mm

Muuraansluiting:

2500 mm

40 mm

2500 mm

1ste mogelijkheid:
aluminium zijprofiel

31 mm

Zijaansluiting:
42 mm

De Microban® molecules kunnen niet
worden afgewassen, zelfs niet bij hoge
druk.

Uw TimberStar-vakhandelaar:

64 mm

2de mogelijkheid:
zijprofiel, inclusief
aluminium onderprofiel,
in de kleur van de
terrasplanken verkrijgbaar.

2500 mm

Op bestelling (vanaf 30 m2 mits
meerprijs) zijn de terrasplanken ook
met Microban® verkrijgbaar. Dit is een
extra bescherming tegen agressieve
schimmels (bijv. voetschimmels) en
bacteriën.

2500 mm

40 mm

TimberStar is een produkt van ThyssenKrupp Otto Wolff, Mechelen.

* Afgedrukte kleuren kunnen afwijken van het origineel
7201/PT/1006_3 (NL)

Hygiënische bescherming:

40 mm

40 mm

2de mogelijkheid:
muuraansluitprofiel
in de kleur van de
terrasplanken

De TimberStar Tips:
Eigenschappen: Iedere houtsoort (en elk materiaal op basis van hout) ondergaat
een natuurlijk verouderingsproces dat door de weersomstandigheden bepaald
wordt. Na verloop van tijd ontstaat op het oppervlak van het terras een mooi
houtpatina. De weersgebonden verandering van het oppervlak onderstreept het
natuurlijke karakter van de TimberStar-terrasplanken.

Montage-clips Metaal
Metaal, 25 stuks per zak,
voldoende voor 1m2, uit
roestvrij staal

1ste mogelijkheid:
aluminium
muuraansluitprofiel
inclusief onderprofiel

TimberStar-terrasplanken.
Een aangenaam gevoel onder uw voeten.

Zilvergrijs, fijne groeven

30 mm

TimberStar
montagelijstondersteuners

Grote groeven

Grote groeven

NIEUW!

TimberStar-terrasplanken zijn het resultaat van intensieve research, die resulteerde in een innovatief
uniek produkt. TimberStar-terrasplanken combineren een natuurprodukt met moderne technologie.
Ze bestaan voor 70% uit houtvezel en 30% uit milieuvriendelijke en thermoplastische kunststof.

Denkt u dat het hout is?
Dan heeft u voor 70% gelijk.

Hout.
Het onderscheid ziet,
voelt en merkt u.
TimberStar-terrasplanken

combineren

De belangrijkste TimberStar voordelen op een rij:
voetvriendelijk - geen scheur- en splintervorming
dubbelzijdig bruikbaar (1 zijde = grove ribbel, 1 zijde = fijne ribbel)

de

anti-slip, zowel droog als nat

natuurlijke en warme uitstraling van hout met de

rot niet, lange levensduur, 100% recycleerbaar, onderhoudsvriendelijk

duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid van

eenvoudig, tijdbesparend en schroefloos montagesysteem

kunststof. De produktvoordelen zijn dan ook erg

voorbehandeling en instrijken overbodig

overtuigend:

Hout.
Intelligenter.

uitglijden zowel in droge als natte toestand.

Hout.
Vanuit een totaal nieuw
perspectief.

Ze rotten niet en hebben daardoor een langere

TimberStar-terrasplanken worden uit een

TimberStar-terrasplanken bieden totaal nieuwe

levensduur. Eenvoudig met water te reinigen;

modern

waarbij

mogelijkheden voor een creatieve vormgeving

instrijken en nabehandeling zijn overbodig en de

natuur en technologie hand in hand gaan.

in huis en tuin. Hun hoogwaardige kwaliteit

eenvoudige plaatsing bespaart tijd, geld en ….

Door de combinatie van de voordelen van

en elegante vorm, hun natuurlijke kleur en

ergernis.

hout en kunststof ontstaat een nieuw, uiterst

tweezijdige groefstructuur, het ongecompliceerde,

weersbestendig, 100% recycleerbaar produkt

eenvoudige en schroefloze plaatsingssysteem …

De toepassingsmogelijkheden en vormge-

dat voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen en de

Voordelen, die de toepassingsmogelijkheden van

ving zijn legio. Als terras, tuinpad, bruggetje,

strengste ecologische vereisten.

TimberStar-terrasplanken naar heel nieuwe

TimberStar is bijzonder vriendelijk voor blote
voeten; de splintervrije terrasplanken splijten
of vervormen immers niet. Ze verhinderen het

NIEUW!

materiaal

vervaardigd,

zwembadrand, omheining…. hun natuurlijke

domeinen uitbreiden en waarbij u uw fantasie de

kleur en aangenaam oppervlak zullen altijd een

vrije loop kan laten.

aantrekkelijke blikvanger blijven.

Waarvoor u ze ook gebruikt, de terrasplanken
zijn op termijn een voordelige oplossing,
voor

waarvoor geen alternatief bestaat. Een lange

ongeveer 70% uit het natuurprodukt hout.

levensduur, de absolute weersbestendigheid en

Lichte kleurschakeringen zijn kenmerkend

het onderhoudsgemak dragen hiertoe bij. Verder

voor dit produkt.

is de overbodige voor- en nabehandeling (bijv. het

TimberStar-terrasplanken

bestaan

regelmatig instrijken) uiterst milieuvriendelijk en
kostenbesparend.

