
DUOWOOD® 
Premium Quality 
WPC products
Premium kwaliteit, design en comfort
Mooi en trendy
Duurzaam en ecologisch
Onderhoudsvriendelijk en kleurvast
Eenvoudig te verwerken en monteren

Naast het gekozen profiel heeft u een boormachine, schroevendraaier, 
waterpas, zaag en originele DuoWood® accessoires nodig.

Standaard - A
Onderliggers:

Afdeklatten - D

Hoeklijst - F

WWW.DUOWOOD.COM

PRO - A

Montageclips PRO - B
(RVS zwart gecoat)

Voor ons PRO en XWB profiel moet u de PRO accessoires gebruiken, deze kunnen natuurlijk ook 
met ons standaard profiel gebruikt worden.

DuoWood® is een geregistreerd handelsmerk van 
DIMCO Trading B.V. 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 fabrikant. 
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.

WAT HEEFT U NODIG

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.

Uw DuoWood® dealer:

WWW.DUOWOOD.COM

Clips:

Accessoires:

Afdekkappen - E
(alleen voor STD profiel)

by DIMCO

Ook verkrijgbaar van DuoWood®

Aluminium palen
Tuinschermen en tuindeuren 

Tand en groef element systemen
Gevelbekleding en tegels 

 
Raadpleeg onze aparte DuoWood® folders voor deze producten of vraag 

uw dealer om meer informatie.

Eindclips - C



DuoWood®  profielen zijn verkrijgbaar in de kleuren:
Havana: Bangkirai bruin voor een natuurlijke hout look.
Lava: Donker antraciet voor een moderne en strakke look.
Rivièra: Wit/grijs gekalkte uitstraling van hout dat in het water heeft 
gelegen, voor een mediterrane en authentieke look.

“Rivièra”“Lava” “Havana”

STANDAARD (HOL) PROFIEL
Aan één zijde groeven en aan één zijde glad. 

Afmeting: 146 x 25 mm

Lengtes: 220 / 300 / 400 / 500 cm

 

 

PRO (MASSIEF) PROFIEL 
Aan één zijde groeven en aan één zijde  

een diepe natuurlijke houtstructuur. 

Afmeting: 146 x 21 mm

Lengtes: 400 cm

 

XWB (EXTRA BREED SEMI MASSIEF) PROFIEL
Aan één zijde groeven en aan één zijde glad. 

Afmeting: 250 x 25 mm

Lengtes: 300 / 400 / 500 cm

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. 

GEMAAKT VAN BAMBOO, HOUTVEZELS EN KUNSTSTOF
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.

De gebruikte kunststofkorrels zijn al op kleur en er wordt niet later 
in het fabricageproces een kleurstof toegevoegd. Dit garandeert 
een hoge kleurvastheid.

 
DuoWood®, 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.

MOOI, DUURZAAM EN EENVOUDIG TE VERWERKEN

3 KLEUREN

DRIE VARIANTEN

Voor ons PRO en XWB profiel moet u de PRO accessoires gebruiken, deze kunnen 
natuurlijk ook met ons standaard profiel gebruikt worden. Standaard accessoires 

kunnen niet worden gebruikt met het PRO en XWB profiel.WWW.DUOWOOD.COM


