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Door jarenlang onderzoek zijn 

wij erin geslaagd onvergelijkbare 

materiaaleigenschappen en een 

duurzaam, recyclebaar natuurmate-

riaal als basis voor onze splintervrije 

megawood®-terrasplanken te 

ontwikkelen. In elk stuk megawood® 

hebben wij al onze ervaring gestoken – 

uiteraard ‘Made in Germany’.

Innovaties ‘Made in Germany’

Houdt u van de natuurlijke uitstraling van hout? Wij ook! Sinds 2007 

produceert het bedrijf NOVO-TECH GmbH & Co. KG de megawood®-

producten. Hiervoor gebruikt het uitsluitend de productie-installaties van 

de vestiging in Aschersleben, aan de oostrand van het middelgebergte de 

Harz. Meer dan 100 medewerkers brengen hun knowhow en motivatie in, 

om een materiaal te creëren waarvan de toepassingsmogelijkheden nog 

lang niet zijn uitgeput. NOVO-TECH GmbH & Co. KG is Europa’s grootste 

producent van hout-polymeermaterialen en verkoopt deze wereldwijd, 

van IJsland tot Australië, van Brazilië tot Siberië.

In ons materiaal wordt het natuurproduct hout gecombineerd met een 

innovatieve polymeertechnologie tot een uniek, milieuvriendelijk en 

recyclebaar natuurmateriaal. Ons houtmateriaal is met een natuurvezel-

vulling van meer dan 75% geschikt voor echte buitentoepassingen. De 

onvergelijkelijk extreme oppervlaktehardheid maakt ons materiaal 

bijzonder krasbestendig, duurzaam, praktisch splintervrij en erg onder-

houdsvriendelijk. De splintervrije megawood®-terrasplanken combineren 

de positieve eigenschappen van hout met het beste uit het moderne 

polymeeronderzoek. megawood® biedt u een omvattend en ongeëve-

naard assortiment massieve planken met talrijke unieke, gepatenteerde 

oppervlakken. 

megawood® ziet eruit als hout, voelt aan als hout, wordt bewerkt als 

hout, maar is kostbaarder, eenvoudiger en duurzamer dan hout.

HET MATERIAAL

 OPPERVLAKTEHARDHEID
Bijzonder kras- en drukbestendig

VEILIGHEIDSCOMFORT
Geen kans op letsel door splinters

ONDERHOUDSARM
Zonder verven en oliën

DE KWALITEIT

UITSTEKEND
Voldoet aan de hoge eisen van het Duitse 

kwaliteitslabel ‘Kwaliteits- en keuringsbepalingen 

voor hout-polymeermaterialen’

MASSIEF
Het massieve programma zonder concurrentie

CONSTANT
Extreem kleine thermische uitzetting 

dankzij 75% natuurvezelgehalte

HET MILIEU

ECOLOGISCH
Hout dat voor 100% afkomstig is uit 

duurzame bosbouw

RECYCLEBAAR
Oude megawood®-planken worden in het 

megawood®-productieproces opnieuw gebruikt

UNSERE 
MEILEN-

STEINE

PREMIUM-terrasplank,
basaltgrijs, open terras
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KLEINE THERMISCHE UITZETTING  

Ook bij hoge temperaturen

UNIEKE OPPERVLAKTEHARDHEID  

Bijzonder kras- en drukbestendig

DUURZAAM 

Beter bestand tegen insecten en schimmels 

dan massief hout

25 % 
Hoogwaardige polymeren en additieven

75 % 
Natuurvezels uit duurzame en 

milieuvriendelijke bos- en landbouw

megawood - QG/2010/Z14, PE

Het is de mix van natuurvezels en 

polymeren, die megawood® zijn unieke, 

robuuste producteigenschappen 

verleent. Deze bijzondere combinatie 

geeft megawood® ook zijn natuurlijke 

look-and-feel.
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PREMIUM PLUS-terrasplank, 
lavabruin, gesloten terras

Een unieke combinatie –

de hoogste kwaliteit

megawood® verlegt de grenzen in de aanleg van terrassen: ecologisch 

waardevol door technische vooruitgang, met de hoogste kwaliteit, 

hoogwaardige oppervlakken en talrijke vormgevingsmogelijkheden.

Splintervrije megawood®-terrasplanken worden met hypermoderne, 

wereldwijd unieke productie-installaties vervaardigd uit ongeveer 75% 

natuurvezels. De houtvezels komen uit duurzaam beheerde houtvoorra-

den, die door het transparante en onafhankelijke systeem PEFC worden 

gecertifi ceerd ter garantie van een duurzaam bosbeheer. Het PEFC-certi-

fi caat geldt als een wereldwijde ‘technische keuringsdienst voor bossen’. 

Het volledige productieproces – van grondstof tot gebruiksklaar eindpro-

duct – is gecertifi ceerd en wordt door onafhankelijke experts gecontro-

leerd.

Milieuvriendelijke bindmiddelen, additieven en natuurvezels worden in 

een gepatenteerd productieproces samengevoegd tot het duurzame 

megawood®-hout-polymeermateriaal. Door dit proces krijgen de 

natuurlijke houtvezels hun buitengewone duurzaamheid.

Alle positieve eigenschappen van de grondstof hout blijven bewaard 

en worden met talrijke extra voordelen aangevuld. Alle bestanddelen 

zijn vrij van pvc en kunnen opnieuw worden gebruikt in de 

megawood®-recyclingkringloop.

De megawood®-producten vallen onder de hoge eisen van het kwaliteits-

label van de Qualitätsgemeinscha�  Holzwerkstoff e e. V. De kwaliteit van 

onze producten wordt dan ook continu door interne en periodiek door 

externe instanties gecontroleerd. Zo garanderen wij u een constant hoge 

kwaliteit van onze producten, die de Qualitätsgemeinscha�  Holzwerk-

stoff e e. V. ons met de toekenning van hun kwaliteitslabel bevestigt.



Onschadelijk voor de gezondheid –

gegarandeerd

Kindvriendelijk, veilig en onschadelijk voor de gezondheid – dat zijn onze 

producten. megawood® verheugt zich over de uitstekende keuringsresul-

taten van EPH-GmbH uit Dresden: met de toekenning van het keurmerk 

wordt offi  cieel bevestigd dat onze producten aan de allerhoogste eisen 

voldoen. Met een controlemethode die in heel Europa wordt erkend, hee� 

EPH-GmbH de eigenschappen van ons houtmateriaal gecontroleerd. 

Hierbij werd de migratie van gevaarlijke zware metalen volgens de strenge

richtlijnen van de norm NEN-EN 71-3 gecontroleerd. Deze norm bevat 

gedetailleerde voorschri� en voor de goedkeuring van kinderspeelgoed. 

De producten van megawood® zijn de eerste producten van hout-poly-

meermateriaal die voor de productie van kinderspeelgoed gecertifi ceerd 

zijn. Het Entwicklungs- und Prüfl abor für Holztechnologie GmbH (EPH) 

uit Dresden hee�  megawood® volgens de strenge richtlijnen van NEN-

EN 71-3 gecontroleerd en voor de productie van kinderspeelgoed 

vrijgegeven. Hiermee is megawood® ook in dit opzicht een baanbreker 

voor de verantwoorde, gezonde omgang met het nog jonge 

hout-polymeermateriaal.

DE HOOGSTE EISEN  

Uitstekende keuringsresultaten

KINDVRIENDELIJK  
Geschikt voor de productie van kinderspeelgoed

MET VERANTWOORDELIJKHEID 

Het eerste hout-polymeermateriaal 

met dit keurmerk

De gezondheid is ons hoogste 

goed – zeker als het om onze kinderen 

gaat. Ons materiaal is het eerste dat 

voor de productie van kinderspeelgoed 

werd gecertificeerd. 
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CLASSIC-terrasplank (Jumbo), 
notenbruin, open terras

Wij denken aan morgen. En onze certifi caten 

bevestigen ons grote verantwoordelijkheidsgevoel 

– voor onze kinderen en het milieu. 

Op verantwoordelijkheid 
bouwen



Baanbreker in recycling

In een speciaal herwinningsproces worden oude splintervrije 

megawood®-terrasplanken toebereid en herbruikbaar gemaakt. Uw 

gebruikte megawood®-terrasplanken nemen wij graag kosteloos terug. 

Alle adequaat toebereide megawood®-terrasplanken kunnen dan weer in 

het normale productieproces worden verwerkt. Op deze manier ontstaan 

uit uw oude megawood®-terrassen nieuwe milieuvriendelijke producten 

van het merk megawood®.

Dit proces is voor hout-polymeermaterialen uniek in de wereld en 

onderstreept onze eigen hoge eisen op het gebied van een ecologisch 

duurzame en innovatieve productie van milieuvriendelijke producten.

Informatie over het verloop van het recyclingproces vindt u op onze 

website: www.megawood.com/nl/recyclen

ECOLOGISCH 

Hout dat voor 100% afkomstig is uit 

duurzame bosbouw

RECYCLEBAAR 

Oud wordt nieuw

Het materiaal – houtvezels uit 100% duurzame 

bosbouw en hoogwaardige polymeren en 

additieven – kan voor 100% opnieuw in 

het normale megawood®-productieproces 

worden verwerkt.

Onze verantwoordelijkheid voor het 

milieu nemen, vinden wij erg belangrijk.

Alle megawood®-terrasplanken kunnen 

voor 100% opnieuw in ons 

productieproces worden gebruikt.
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100 % duurzaam

PREMIUM PLUS-terrasplank (Jumbo), 
leigrijs, gesloten terras 



CLASSIC-terrasplank (Jumbo), 
notenbruin, open terras

Als Europa’s fabrikant nr. 1 voor 

producten van hout-polymeermateriaal 

is het onze ambitie om door 

innovatiekracht ons productassortiment 

voortdurend uit te breiden en 

verder te ontwikkelen.
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Met voorsprong

megawood® is Europees marktleider in de productie van polymeer-

gebonden houtmateriaal voor terrassen. En dat is niet zonder reden: 

de planken en constructiebalken zijn beter dan echt hout. Ze bieden 

hetzelfde warme gevoel als hout en zijn even eenvoudig te verwerken, 

maar ze zijn veel minder gevoelig voor weersinvloeden en gebruiks-

sporen.

Onze producten zijn zo uniek, dat ze gepatenteerd werden voor de 

oscillerende oppervlakken van onze Premium-planken, het verfrissende 

klimaatprofi el van onze Wave-plank en het combinatieprofi el van al onze 

splintervrije megawood®-terrasplanken. Ons leiderschap in innovatie 

berust op het feit dat wij dagelijks vooruitgang nastreven en van elk van 

onze producten overtuigd zijn. megawood® – wij blijven het origineel. 

GEPATENTEERD 

Oppervlak, combinatieplank, 

klimaatplank: wij hebben er 

octrooien op

MARKTLEIDER 

Europees marktleider op het gebied 

van hout-polymeermaterialen

TOTAALPROGRAMMA
Onderconstructie, decking, 

privacyscherm en vloerspot: 

het unieke terrassysteem 

van megawood®

Ons leiderschap in innovatie en onze ambitie 

zijn een garantie voor de hoogste kwaliteit, 

waar ook u van profi teert.  

U wint



PREMIUM

PLUS

CLASSIC

PLUS

PREMIUM

PLUS

CLASSIC

PLUS
NIEUW

NIEUW
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Met megawood® de natuur verkennen 

en ervan leren. Zo ontstaat een 

bijzonder materiaal met kleuren die 

eveneens door de natuur geïnspireerd 

zijn.

KLEURVAST 
Vergrijst niet door uv-straling 

DOORGEKLEURD 
Geen afschilferen van de verf

ONDERHOUDSARM 
Niet verven, niet oliën

Natuurlijke kleurenleer 

Of het nu de aangenaam warme bruin- of tijdloos moderne grijstinten 

zijn, al onze kleuren zijn geïnspireerd door de natuur. Ervaar megawood® 

in natuurlijk overkomende kleurvarianten.

Geen verven en oliën meer: anders dan massief hout vergrijst megawood®

niet. Wel ondergaan onze kleuren tijdens de eerste maanden een 

ontwikkeling waarbij ze tot volledige ontplooiing komen. Onder invloed 

van uv-licht en milieufactoren worden onze megawood®-terrasplanken 

donkerder en krijgen ze een nog levendigere kleurgeving.

LEIGRIJS 

Elegant – tijdloos. Onze kleur leigrijs overtuigt vooral als 

extravagante blikvanger voor de moderne architectuur. 

 LAVABRUIN

Warm – aantrekkelijk. Onze kleur lavabruin 

straalt een levendige warmte uit voor een 

stijlbewuste vormgeving van uw terras. 

NATUURBRUIN

Aangenaam – helder. Onze kleur natuurbruin past 

ideaal en bijzonder natuurlijk in de zonovergoten 

omgeving van uw tuin. 

PREMIUM-terrasplank, 
notenbruin, gesloten terras

NOTENBRUIN

Klassiek – hoogwaardig. Onze kleur notenbruin 

versterkt de harmonische vormgeving van uw 

terras en vestigt alle aandacht op het wezenlijke. 

BASALTGRIJS

Modern – veelzijdig. Onze kleur basaltgrijs is de edele 

aanvulling voor veel verschillende stijlrichtingen rondom 

uw huis. 
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PREMIUM PLUS-terrasplanken – 

de symbiose van een uiterst fijn 

oppervlak, unieke structuur en 

moderne kleurgeving.

LAVABRUIN

LEIGRIJS
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PREMIUM PLUS-terrasplank, 
lavabruin, gesloten terras

Het extra fi jne oppervlak

In de splintervrije megawood® PREMIUM PLUS-terrasplanken wordt 

het unieke van het geschaafde plankoppervlak gecombineerd met 

de voordelen van een uiterst fi jne oppervlaktestructuur. De edele en 

verfi jnde look-and-feel van dit product is gewoon uniek.

PREMIUM PLUS-terrasplank

Kleur: leigrijs

Oppervlak: oscillerend geschaafd 

Voorzien van een extra fi jne oppervlaktestructuur, 

die nog beter aan uw hoge eisen voldoen. 

Verkrijgbaar in de breedtes 145 mm en 242 mm (Jumbo).
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Onze splintervrije megawood® 

PREMIUM-terrasplanken – een 

plankdesign zonder concurrentie dat 

de natuurlijkheid van hout verbindt met 

een unieke oppervlaktestructuur. 

PREMIUM-terrasplank (Jumbo),
notenbruin, open terras

PREMIUM-terrasplank

Kleur: natuurbruin

Oppervlak: oscillerend geschaafd

Uniek zoals de natuur zelf: het fi jne, individueel gestructureerde 

PREMIUM-oppervlak voor de bijzondere smaak.

Verkrijgbaar in de breedtes 145 mm en 242 mm (Jumbo).

Elke plank is een unicum

Uniek zoals de natuur zelf: de fi jne, individueel geschaafde 

plankoppervlakken van onze splintervrije megawood® 

PREMIUM-terrasplanken. In een gepatenteerd schaafbewerking krijgen 

onze splintervrije megawood® PREMIUM-terrasplanken hun typische 

oppervlaktestructuur, die geen enkele andere fabrikant u bieden kan. 

Elke plank is een unicum! Ontdek deze unieke oppervlaktestructuur 

in het spel van het licht.

NATUURBRUIN 

NOTENBRUIN 

BASALTGRIJS
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CLASSIC PLUS-terrasplank

Kleur: leigrijs

Oppervlak: geribbeld

De beproefde klassieker voor het terras. 

Verkrijgbaar in de breedtes 145 mm en 242 mm (Jumbo).

De klassieker in een nieuw jasje

De nieuwe splintervrije megawood® CLASSIC PLUS-terrasplank 

combineert het beproefde Classic-combinatieprofi el met een fi jnere 

oppervlaktestructuur en een nieuwe, exclusieve kleurgeving. Met hun 

moderne, donkere kleuren kunnen deze nieuwe planken in nagenoeg 

elke bestaande omgeving perfect worden geïntegreerd.

De nieuwe CLASSIC PLUS-plank 

overtuigt met zijn fijnere 

oppervlaktestructuur en nieuwe 

kleuren.

CLASSIC PLUS-terrasplank,
lavabruin, open terras
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LEIGRIJS

NIEUW CLASSIC PLUS-terrasplank

Kleur: leigrijs

Oppervlak: gegroefd

De moderne klassieker met stijl.

Verkrijgbaar in de breedtes 145 mm en 242 mm (Jumbo).

NIEUW
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CLASSIC-terrasplank

Kleur: notenbruin

Oppervlak: gegroefd

De moderne klassieker met stijl.

Verkrijgbaar in de breedtes 145 mm en 242 mm (Jumbo).

CLASSIC-terrasplank

Kleur: notenbruin

Oppervlak: geribbeld

De beproefde klassieker voor het terras. 

Verkrijgbaar in de breedtes 145 mm en 242 mm (Jumbo).

Klassiek, niet alledaags

De splintervrije megawood® CLASSIC-terrasplanken hebben het 

beproefde megawood®-combinatieprofi el, dat de planken aan 

weerszijden bruikbaar maakt. Deze massieve megawood®-planken 

passen in elke omgeving en bieden een klassiek geribbeld 

of modern gegroefd oppervlak.
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CLASSIC-terrasplank,
notenbruin, open terras

NATUURBRUIN

NOTENBRUIN

BASALTGRIJS

De splintervrije megawood® 

CLASSIC-terrasplank met beproefde 

profielstructuur is klassiek en modern 

tegelijk – een sterk design voor een 

sterk gevoel en hierbij tijdloos 

overtuigend.



WAVE-terrasplank 

Kleur: basaltgrijs

Oppervlak: open

De blikvanger met verfrissend open golfpatroon. 

Verkrijgbaar in de breedte 145 mm.

WAVE-terrasplank 

Kleur: basaltgrijs

Oppervlak: standaard

Fijn gegolfd, uniek voetvriendelijk.

Verkrijgbaar in de breedte 145 mm.

De unieke ‘klimaatplank’

De splintervrije megawood® WAVE-terrasplank is geïnspireerd door de 

ontspannende ervaring van een dagje aan zee, heerlijk genietend op het 

natte strand. U kunt kiezen uit twee profi eloppervlakken: aangenaam 

verfrissend met open welvingen of fi jn gegolfd zoals de branding van de 

zee – aan u de keuze!

24 | 25 WAVE-TERRASPLANK

NOTENBRUIN 

BASALTGRIJS

Het megawood® WAVE-terrasplankpro-

fiel met maritiem karakter. Voetvrien-

delijke structuur door een aangenaam 

verfrissend werkende ventilatie.

ZIN IN 
DE ZEE

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWAAAAAAAAAAAAAAAVVVVVVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

WAVE-terrasplank,
notenbruin, open terras
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 BESCHERMING  
Geen doorgroeiende planten en doorvallende 

voorwerpen bij het gesloten terras 

SLIPVAST 

Geruwde oppervlaktestructuur

GEEN SPLINTERS
Geen kans op letsel door afsplinterend materiaal

COMFORTTERRAS 

Bijzonder loopcomfort door de gedempte 

opbouw met het nieuwe FIX STEP-systeem  

Gewoon veilig

Het megawood®-terrassysteem biedt voor alle toepassingen de gepaste 

opbouwvariant en bovendien een bijzonder loopcomfort door de 

gedempte opbouw met het FIX STEP-systeem. Gedetailleerde informatie 

over de verschillende terrasvarianten vindt u in onze bouwhandleiding.

Open terras Het open terras kan naargelang het gebruiksdoel in 

twee verschillende versies worden gelegd: als verhoogd of gelijkliggend 

terras. Met een verhoogd terras kunt u bijv. traploze overgangen naar 

een deurdrempel realiseren. De verhoogde opbouw van deze terrasversie 

kan visueel perfect worden afgerond met behulp van de gladde 

randplanken van megawood®.

Bij de uitvoering van een gelijkliggende terrasversie kunt u met omlopende

randstenen vloeiende overgangen naar uw gazon creëren. Deze open 

terrasvarianten zijn bijv. aan te bevelen bij zwembadprojecten, omdat zo 

de benodigde ventilatie van de terrassen kan worden gegarandeerd.

Gesloten terras Een gesloten, voegloos megawood®-terras met 

megawood®-groefl ijsten biedt u talrijke voordelen. De gesloten vorm van 

het terras ziet er niet alleen verfi jnd uit, maar verhindert ook dat kleine 

voorwerpen verloren gaan. De perfect passende rubberen groefl ijsten 

verhinderen dat planten tussen de planken doorgroeien en ook de 

verontreiniging onder het terras wordt sterk verminderd. Voor het leggen 

van deze megawood®-terrasvariant is een hogere opbouw noodzakelijk, 

om een voldoende ventilatie onder en rond het terras te garanderen. Het 

gesloten terras onderscheidt zich zowel in opbouw als in uitvoeringen 

van het open terras. Basisvoorwaarde is een verhoogde en volledig 

omlopend geventileerde totaalconstructie. Voor deze opbouw biedt het 

nieuwe FIX STEP-systeem de mogelijkheid om verschillende 

opbouwhoogtes van uw terras eenvoudig te realiseren.

Het megawood®-terrassysteem biedt 

talrijke mogelijkheden, hetzij als open 

of – zoals hier op de foto – als gesloten 

terras. Hier gaat niets verloren en ook 

de kleine vingertjes lopen geen gevaar. 

CLASSIC-terrasplank, 
notenbruin, gesloten terras

CLASSIC-terrasplank, 
open terras

CLASSIC-terrasplank, 
gesloten terras

NIEUW



NIEUW
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Het nieuwe megawood® 

FIX STEP-systeem is 

eenvoudig, snel en zeer 

variabel in zijn 

toepassingsmogelijkheden. FIX STEP-systeem – 

onze fl exibele onderconstructie

Met het nieuwe FIX STEP-systeem bieden wij u als eerste fabrikant een 

omvattend en doordacht terrassysteem, van grindbed tot terrasplank. 

Dit systeem onderscheidt zich door zijn eenvoudige en snelle montage. 

Tijdrovende werkzaamheden zoals bijv. het voorboren voor schroefver-

bindingen, behoren tot het verleden. De essentiële handelingen van de 

montage worden simpelweg verricht door het vastklikken van de systeem-

componenten. Traditionele constructies als een open of gesloten terras, 

dakterrassen of de opbouw op bestaande terrasvloeren kunnen indivi-

dueel worden uitgevoerd. Met name dakterrassen kunnen nu, dankzij 

het geringe gewicht van de systeemcomponenten en de variabele 

hoogte-instelling, zeer eenvoudig worden gerealiseerd.

Het megawood®-comfortterras, een nieuwe innovatie voor het seizoen 

2014. Door het gebruik van megawood®-comfortpads in combinatie met 

het megawood® FIX STEP-systeem wordt het megawood®-comfortterras 

het eerste terras ter wereld met loopdemping. Voor een nieuw soort 

voetgevoel!

Gedetailleerde informatie hierover vindt u in 

onze bouwhandleiding 2014.

FIX STEP-systeem,
megawood®-bank, notenbruin

FIX STEP-systeem

Met dit innovatieve systeem, waarvoor een octrooi werd aangevraagd, 

kunnen veel verschillende opbouwhoogtes worden gerealiseerd. 

NIEUW



Stabiel, weerbestendig, enorm 

stevig en zeer veelzijdig – de 

megawood®-CONSTRUCTIEPLANKEN 

zijn ontworpen voor extreme 

toepassingen en ze houden hun 

beloften.

30 | 31 CONSTRUCTIEPLANK

… bank De megawood®-bank met doorlopende 

CONSTRUCTIEPLANKEN kan met een tussenas afstand tot 

130 cm en een oversteek tot 25 cm worden gerealiseerd. 

De zitting en rugleuning vormen een elegante eenheid, die 

het hoogste zitcomfort beloo� . De bank is als compleet 

bouwpakket in alle vijf de kleurvarianten verkrijgbaar.

… trap De megawood®-CONSTRUCTIEPLANK 

is de ideale bedekking voor uw terrastrappen. 

Dankzij het extreem hoge draagvermogen van de 

megawood®-CONSTRUCTIEPLANK kunt u 

trapconstructies met een tussenas afstand 

tot 80 cm en een oversteek tot 20 cm uitvoeren. 

… vlonder Zelfs in een zwaar belaste toepassing 

zoals een vlonder kan de megawood®-CONSTRUCTIEPLANK 

met een tussenas afstand tot 100 cm en een oversteek tot 

20 cm als bedekking worden ingezet. Het regelmatige contact 

met water vormt geen probleem voor de megawood®-

CONSTRUCTIEPLANK. Voor de verticale steunen is het 

gebruik van de megawood®-CONTSTRUCTIEPLANK met 

direct grondcontact mogelijk.

CONSTRUCTIEPLANK als … 
Extreem belastbaar, veelzijdig inzetbaar. 

Verkrijgbaar in 3600 × 112 × 40 mm.

De CONSTRUCTIEPLANK –

veelzijdig in gebruik 

De CONSTRUCTIEPLANK van het merk megawood® is een echt 

multitalent. Hij kan niet alleen als onderconstructie worden gebruikt, 

maar ook als trap of bank. Zelfs voor een toepassing als brug- of 

vlonderbeplanking is de megawood®-CONSTRUCTIEPLANK geschikt. 

Het extreem hoge draagvermogen maakt de megawood®-

CONSTRUCTIEPLANK uiterst veelzijdig en opent steeds weer nieuwe 

toepassingsgebieden, waarin andere producten op hun mechanische 

grenzen stoten. 

NATUURBRUIN

NOTENBRUIN 

BASALTGRIJS

LAVABRUIN

 
LEIGRIJS

megawood®-CONSTRUCTIEPLANK, 
basaltgrijs in een vlonder

NIEUW

NIEUW
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MEGALITE-led-vloerspot

Gemakkelijk te monteren lichtsysteem in de formaten ‘Mini’ (Ø 34 mm; 0,4 watt) 

en ‘Maxi’ (Ø 60 mm; 0,9 watt) en de lichtkleuren warmwit en blauw.

Het megawood® MEGALITE-lichtsys-

teem zorgt voor een subtiele en 

stijlvolle effectverlichting van uw 

terras. De megawood® MEGALITE-led-

vloerspot is verkrijgbaar in twee 

lichtkleuren voor een sfeervolle 

ambiance.

CLASSIC-terrasplank, basaltgrijs, gesloten terras; 
MEGALITE-led-vloerspot, COMPACT FIX-privacyscherm

SFEERVOL 
DOOR DE 

NACHT
MEGALITE – 

voor nachtbrakers

Maak uw terras met sfeervolle lichtaccenten nog gezelliger, door middel 

van de hoogwaardige MEGALITE-led-vloerspots. 

DE MEGALITE-led-vloerspots van roestvrij staal met veiligheidsglas zijn de 

ideale visuele aanvulling bij de megawood®-terrasplank. Ze zijn verkrijgbaar 

in de formaten ‘Mini’ en ‘Maxi’ en met de lichtkleuren warmwit en blauw. 

Dankzij de moderne ledtechnologie zijn de MEGALITE-vloerspots bijzonder 

zuinig. 

Bovendien zijn ze uitgerust met een schemeringssensor. Afhankelijk 

van de sterkte van de lichtinval wordt uw MEGALITE-led-lichtsysteem 

automatisch in- of uitgeschakeld. Het MEGALITE-lichtsysteem van 

megawood® wordt dikwijls toegepast als optische afgrenzing van 

terrassen en kan zo bijv. hoogteverschillen bij verhoogde terrassen 

zichtbaar maken. Dit biedt extra veiligheid, zeker als u liever geen 

balustrade wilt plaatsen. Met MEGALITE-led-vloerspots creëert u een 

stijlvolle en aangenaam warme sfeer. Speel met het fascinerende licht.



STANDARD privacyscherm

Met fi jn, individueel geborsteld oppervlak in de 

kleuren natuurbruin en notenbruin.
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STANDARD privacyscherm, 
natuurbruin

STANDARD privacyscherm

Met privacyproducten van de megawood®-familie maakt u uw 

megawood®-terrasproject helemaal compleet. Het solide standaard 

privacyscherm van megawood® biedt privacy en windbescherming 

in één en overtuigt met zijn sobere elegantie. Het standaard 

megawood®-privacysysteem is verkrijgbaar in de kleuren natuur- 

en notenbruin en past zo perfect bij de terrasplanken. 

Privacy voor ontspannende momenten 

onder vier ogen, zonder vervelende 

wind en nieuwsgierige blikken.



Het eenvoudig en snel te monteren 

privacyscherm vormt de geslaagde 

afronding van uw terrasproject.
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COMPACT FIX-privacyscherm, 
basaltgrijs

COMPACT FIX-privacyscherm

Het megawood® COMPACT FIX-systeem is een eenvoudig en snel te 

installeren modulair privacysysteem. De privacyschermprofi elen en 

de stijlen zijn ongeborsteld in de kleuren basaltgrijs en natuurbruin 

noten-gemarmerd verkrijgbaar en passen zo perfect bij de verschillende 

kleuren van de megawood®-terrasplanken.

Voor megawood® COMPACT FIX zijn afgeronde, rondom gegroefde stijlen 

met privacyschermprofi elen en decoratieve stijlmutsen verkrijgbaar. De 

afzonderlijke onderdelen van het privacyscherm worden gewoon in elkaar 

gestoken, zonder vastschroeven.

Met wat behendigheid kunnen de stijlen en elementen van het 

privacyscherm ook in de lengte worden gevarieerd. Het megawood® 

COMPACT FIX-systeem biedt u de fl exibiliteit voor verschillende 

opbouwvarianten en een individuele vorm- en kleurgeving.

COMPACT FIX-privacyscherm

Afzonderlijke, gemakkelijk te monteren elementen in de 

kleuren basaltgrijs en natuurbruin noten-gemarmerd.



NIEUWE VERSIE
in 2014
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GOED GEPLAND
Eerste omzetting van uw terrasideeën voor 

het gesprek met een adviseur

GOED GEADVISEERD
Direct contact met de dealer in uw buurt

GOED GELEGD
De montage wordt in een fi lmpje stap 

voor stap uitgelegd, voor een optimale 

opbouw van uw terras

Een eerste, goed plan

Voor een optimaal gepland terras is veel verschillende informatie 

nodig. Met de megawood®-terrasplanner kunt u een nauwkeurige 

planning van uw terrasproject uitvoeren en deze als basis voor het 

gedetailleerde adviesgesprek bij uw houthandelaar opslaan, afdrukken 

of per e-mail verzenden. 

U begint met de weergave van uw huisoppervlakte en andere relevante 

bouwelementen. In een tweede stap plaatst u al uw megawood®-droom-

terras aan uw huis, kiest u de megawood®-planksoort en -kleur en gee�  

u de gewenste legwijze en opbouw aan. Op deze manier kunt u snel en 

eenvoudig verschillende ideeën voor uw droomterras visualiseren. In 

slechts enkele stappen kunt u vervolgens een complete materiaallijst 

voor uw nieuwe megawood®-terras opstellen. Deze ontwerpen dienen als 

basis voor een uitgebreider adviesgesprek bij uw houthandelaar en voor 

een kostenberekening. 

Op onze website kunt u via de geïntegreerde dealerzoekfunctie 

comfortabel en eenvoudig een aanbieder in uw buurt vinden. Wij 

wensen u veel plezier en succes bij het plannen. 

In enkele stappen kunt u uw terras 

vooruitziend plannen en een overzicht 

van het gehele systeem krijgen.

Met de megawood-terrasplanner plant u uw droomterras 

snel en ongecompliceerd online. 

www.megawood.com/nl/terrasplanner
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TERRAS-
SYSTEEM

PREMIUM-terrasplank
21 × 145 mm 

L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm

     

PREMIUM-terrasplank
21 × 242 mm (Jumbo)

L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm

     

CLASSIC-terrasplank
21 × 145 mm 

L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm

CLASSIC PLUS-terrasplank
21 × 145 mm 

L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm

CLASSIC-terrasplank
21 × 242 mm (Jumbo)

L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm

CLASSIC PLUS-terrasplank
21 × 242 mm (Jumbo)

L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm

PREMIUM PLUS-terrasplank
21 × 145 mm 

L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm

PREMIUM PLUS-terrasplank
21 × 242 mm (Jumbo)

L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm

Gladde randplank
17 × 72 mm

L: 360 cm

CONSTRUCTIEPLANK
40 × 112 mm

L: 360 cm

CONSTRUCTIEPLANK 
PREMIUM PLUS
40 × 112 mm | L: 360 cm

Gladde randplank
PREMIUM PLUS | CLASSIC PLUS
17 × 72 mm | L: 360 cm

NIEUWNIEUWNIEUW

NIEUWNIEUWNIEUW

Decking
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WAVE-terrasplank
21 × 145 mm

L: 300 / 360 / 420 / 480 cm



Designplank ruit COMPACT FIX
25 × 242 mm | L: 183,5 cm

Designplank sleuf COMPACT FIX
25 × 242 mm | L: 183,5 cm

Privacyschermplank COMPACT FIX
25 × 242 mm | L: 183,5 cm

Privacyschermplank STANDARD
25 × 232 mm | L: 193 cm

Stijl COMPACT FIX
90 × 90 mm | L: 191 cm

Wandafdekking STANDARD
50 × 85 mm | L: 189 cm

Stijl STANDARD
100 × 160 mm | L: 190 cm

megalite-led-vloerspot ‘Mini’, Ø 34 mm

Lichtkleuren: warmwit / blauw

Uitvoering: roestvrij staal

Indoor Protect
Impregneermiddel
750 ml en 2,5 l

megalite-led-vloerspot ‘Maxi’, Ø 60 mm

Lichtkleuren: warmwit / blauw

Uitvoering: roestvrij staal

megaclean 
Reinigingsemulsie
1 liter

Onderconstructie megalite-vloerspots Reiniging en onderhoud

Privacyscherm

ST
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RD
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Afstandhouder
40 × 30 × 10 mm 

incl. schroeven

Constructiebalk
90 × 90 mm | L: 360 cm

Groefl ijst
21 mm | L: 25 / 100 m 

(op rol)

Roestvrijstalen bevestigingsklem 
voor groefl ijst, incl. schroef

Bevestigingsklem
incl. schroef 

Huisaansluitprofi el
21 mm | L: 400 cm

Kleuren: zilver/brons

Constructiebalk
40 × 60 mm | L: 360 cm

Randklem
incl. schroef

Zelfklevende beveiligingstape
L: 10 m (op rol)

NIEUW
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FIX STEP-randplaat DUO
280 × 260 × 71 mm

FIX STEP-houder rand DUO
250 × 60 × 55 mm

FIX STEP-standaardplaat 
270 × 180 × 71 mm

FIX STEP-houder standaard
116 × 60 × 55 mm

FIX STEP-opzetstuk 
79 × 58 × 63 mm

FIX STEP-comfortpad
79 × 58 × 20 mm

FIX STEP-groefbrug 
55 × 8 × 10 mm

FIX STEP-montageschoen 
78 × 40 × 20 mm, incl. schroef

FIX STEP-constructiebalk
40 × 60 mm | L: 360 cm

FIX STEP-montageband
L: 10 m (op rol)

FIX STEP-randklem 
2-delig

FIX STEP-bevestiginsklem
incl. schroef, 2-delig

FIX STEP-afdekkap
73,5 × 15 × 6,7 mm

FIX STEP-verbindingsschoen 
voor constructiebalken
3.600 × 76 × 28 mm

FIX STEP-beveiligingstape 
zelfklevend
L: 10 m (op rol)

FIX STEP-groefl ijst
28 mm | L: 25 / 100 m 

(op rol)
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Stijlmuts STANDARD
Sierkap met bol

100 × 160 mm 

Uitvoeringen: roestvrij staal / verzinkt

Stijlmuts STANDARD 
Sierkap zonder bol  

100 × 160 mm 

Uitvoeringen: roestvrij staal / verzinkt

Stijlmuts COMPACT FIX
Ø 105 mm

Uitvoering: roestvrij staal

  Productoverzicht 

Ons volledige assortiment montagetoebehoren met 

onderplaten, rubberen pads en schroeven vindt u in de 

bouwhandleiding. 
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