Hout Kunststof Composiet Assortiment

COMPOSIET TERRASSEN

Hout Kunststof Composiet

Elephant composiet is samengesteld uit ongeveer 50% FSC® gecertificeerd (hard)houtstof, dat vrijkomt

als restproduct van FSC® parketproductie en ongeveer 50% gerecycled GRS gecertificeerd High Density
Poly Ethyleen. Voor hardheid en kleurvastheid worden hier de hoogste kwaliteit bindmiddelen,

kleurpigmenten en UV stabilisatoren aan toegevoegd. Deze optimale samenstelling zorgt voor

duurzaamheid, stabiliteit, kleurvastheid en onderhoudsvriendelijkheid. Zeer geringe uitzetting (in de lengte)
en lichte verandering van kleur als gevolg van zonlicht zijn mogelijk.
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Massieve
terrasdelen

Holle profielen

NEW

AKTIE
NEW

AKTIE

2,1 x 14 cm
• Antraciet in 4,00 m
• Rock Grey in 2,25 / 3,00 /
4,00 / 5,00 en 6,00 m

2,1 x 14,5 cm
• Antraciet in 2,25 / 3,60 /
5,00 en 6,00 m
• Lichtgrijs in 2,25 / 3,60 en
5,00 m
• Bruin in 2,25 / 3,60 en
5,00 m

De holle terrasdelen en regels
halen hun sterkte en stabiliteit uit
de kamerstructuur. De terrasdelen
zijn eenzijdig geprofileerd en
eenzijdig vlak opgeschuurd om
naar eigen voorkeur toe te passen.
Door het ruwe oppervlak lenen de
composiet terrasdelen zich
uitstekend voor een toepassing
waar uitglijden moet worden
tegengegaan. De regels zijn
drievoudig toepasbaar als
onderconstructie (met onderlinge
afstand van maximaal 35 cm),
kantafwerking voor de langszijden
en kantafwerking op de ‘kopse’
kant (zie foto). Voor een terras van
10 m² heeft u ongeveer 45 m'
regels/kantafwerking nodig en
ongeveer 200 clips.

1,9 x 19,3 cm Massief
in 2,90 /3,90 en 5,00 m
• Antraciet

1,9 x 19,3 cm Massief
in 2,90 /3,90 en 5,00 m
• Lichtbruin

Gebruik voor nog meer stabiliteit,
hardheid en houtuitstraling de
massieve delen in 19 mm en 25
mm. Deze massieve planken zijn te
verwerken als (hard)hout en zijn
ook uitstekend toe te passen voor
ronde terrasvormen. Gebruik voor
een extra stevig terras hardhout
regels. Voor de kantafwerking van
de 19 mm delen gebruikt u de
standaard holle regels 30 x 50 mm
en voor de bevestiging de
standaard clips in antraciet en
bruin. Voor blinde bevestiging van
de 25 mm delen gebruikt u de
stalen bevestigingsprofielen. Door
de brandklasse B zijn de 25 mm
delen ook uitstekend te gebruiken
voor vluchtwegen (bijvoorbeeld
galerijen). De schuine kanten van
deze delen zorgen daarnaast voor
een perfecte afwatering en
onzichtbaarheid van de profielen
en onderconstructie.

2,5 x 14,5 cm
• Antraciet in 4,00 m

Hardhout regel als
onderconstructie
4,5 x 6,8 cm

2,5 x 19 cm Massief
In 3,00 / 4,00 en 5,00 m
• Antraciet
• Bruin

3 x 5 cm in 2,25 m
Regel/kantafwerking voor
2,1 x 14,5 cm
• Antraciet (ook in 3,70 m)
• Bruin
• Lichtgrijs

3,5 x 6 cm in 4,10 m
Regel/kantafwerking voor
2,5 x 14,5 cm
• Antraciet

3 x 5 cm in 2,25 m
Regel/kantafwerking voor
1,9 x 19,3 cm
• Antraciet (ook in 3,70 m)
• Bruin

Hardhout regel als
onderconstructie.
4,5 x 6,8 cm

Plastic emmer met
100 clips + RVS schroeven
Voor onzichtbare
bevestiging
• Antraciet
• Bruin
• Lichtgrijs

Plastic emmer met
100 clips + RVS schroeven
Voor onzichtbare
bevestiging
• Antraciet

Plastic emmer met
100 clips + RVS schroeven
Voor onzichtbare
bevestiging
• Antraciet
• Bruin

Blinde bevestigingsprofielen
voor 19 cm brede terrasdelen. Gegalvaniseerd en
gepoedercoat staal
50 st profielen en 200
bijpassende RVS schroeven

COMPOSIET SCHERMEN

Basic schermen

AKTIE

180 x 180 cm
Lichtgrijs

AKTIE

180 x 180 cm
Antraciet

AKTIE

90 x 180 cm
deur met
deurstopper
Alu antra
beslagset tbv
Basic deur
(deurbeslag,
hang- en sluitwerk
en cilinderslot)

T-beslagset voor Basic en Design schermen
• Aluminium geanodiseerd
• Antraciet gepoedercoat
• Licht grijs gepoedercoat
Aluminium afdekprofiel
2 x 5 x 200 cm
voor schuttingen
in Composiet
en hout
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Design schermen

180 x 180 cm

90 x 180 cm
deur

(Incl. beslag, slot en deurstopper)

Antraciet/Aluminium

180 x 90 cm

90 x 180/93 cm

180 x 93 cm

180 x 180 cm

90 x 180 cm
deur

(Incl. beslag, slot en deurstopper)

Bruin/ Aluminium
NEW

NEW

180 x 90 cm

90 x 180/93 cm

180 x 93 cm

180 x 180 cm

90 x 180 cm
deur

(Incl. beslag, slot en deurstopper)

Lichtgrijs

NEW
NEW

180 x 90 cm

90 x 180/93 cm

180 x 93 cm

180 x 180 cm

90 x 180 cm
deur

(Incl. beslag, slot en deurstopper)

Antraciet
NEW

NEW

180 x 90 cm

90 x 180/93 cm

180 x 93 cm

COMPOSIET SCHERMEN
TERRASSEN

Hout Kunststof Composiet

Elephant composiet is samengesteld uit ongeveer 50% FSC® gecertificeerd (hard)houtstof, dat vrijkomt

als restproduct van FSC® parketproductie en ongeveer 50% gerecycled GRS gecertificeerd High Density
Poly Ethyleen. Voor hardheid en kleurvastheid worden hier de hoogste kwaliteit bindingsmiddelen,
kleurpigmenten en UV stabilisatoren aan toegevoegd. Deze optimale samenstelling zorgt voor

duurzaamheid, stabiliteit, kleurvastheid en onderhoudsvriendelijkheid. Zeer geringe uitzetting (in de lengte)
en lichte verandering van kleur als gevolg van zonlicht zijn mogelijk
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Forte schermen
Antraciet/Aluminium

NEW

180 x 180 cm

180 x 180 cm trellis

90 x 180 cm
deur*

90 x 180 cm

90 x 180/93 cm

180 x 93 cm

Bruin/Aluminium

NEW
NEW

180 x 180 cm

90 x 180 cm
deur*

90 x 180 cm

90 x 180/93 cm

180 x 93 cm

Antraciet

Hoekbeslag voor
Forte schermen
• Aluminium
geanodiseerd
• Antraciet gepoedercoat
6 stuks beslag + 32 RVS
torx schroeven

NEW
NEW

180 x 180 cm

90 x 180 cm
deur*

90 x 180 cm

90 x 180/93 cm

180 x 93 cm

*) incl. deurbeslag, hang- en sluitwerk, deurstopper en cilinderslot

AKTIE

90 x 180 cm
Wickerscherm
• Antraciet

90 x 180 cm
Wickerscherm
• Beige

60 x 180 cm

90 x 180 cm

180 x 180 cm

MODULAIRE ZELFBOUWSCHUTTINGEN

BOUW
HET ZELF!
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Composiet FSC®/Aluminium
Composiet FSC®
1,3 x 14,5 cm
180 cm
• Antraciet
• Bruin
• Lichtgrijs

AKTIE

Aluminium liggers
1,3 x 7 cm
180 cm
• Aluminium
• Antraciet
• Lichtgrijs

Rock Grey/Aluminium FSC®
180 x 97 cm
180 x 180 cm
180 x 200 cm

voor op maat te
maken schermen met Composiet
of houten schuttingplanken

Rock Grey/Antraciet FSC®
180 x 97 cm
180 x 180 cm
180 x 200 cm

Aluminium paal
6,8 x 6,8 cm
• Aluminium
• Antraciet
• Lichtgrijs
99 cm
186 cm
272 cm

Alle Composiet en aluminium palen zijn
voorzien van houten vulling.
Gepunte paalhouder
7,2 x 7,2 x 90 cm
• Antraciet gepoedercoat
• Verzinkt
Met opening om beslag direct op de
6,8 x 6,8 cm of 7 x 7 cm palen aan te
brengen

Paalvoet
7,2 x 7,2 x 15 cm
• Antraciet gepoedercoat
• Verzinkt
9,2 x 9,2 x 15 cm
• Antraciet gepoedercoat
• Verzinkt
Voor palen 9 x 9 cm

Set met composiet
lamellen, aluminium veren
en een boven- en
onderregel

NEW

Modular palen
• Aluminium
• Antraciet

NEW

NEW
NEW

NEW

Set met composiet
lamellen, aluminium veren
en een boven- en
onderregel

Composiet FSC® basic paal
6,8 x 6,8 cm
• Antraciet
• Bruin
185 cm
270 cm

NEW

Composiet Modular Systeem

Voor 97 cm schermen
6,8 x 6,8 x 180 cm
Voor 180 cm schermen
6,8 x 6,8 x 270 cm
Voor 200 cm hoge schermen
6,8 x 6,8 x 270 cm
Modular
paalhouder
15 x 17 x 23 cm
3,4 kg
• Verzinkt

NEW

NEW

LED Paalverlichting
met ingebouwd solar panel

NEW

HEKKEN, POORTJES, PALEN en TERRASTEGELS
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Design hek Composiet FSC®
Antraciet/Alu met speciale drainage openingen

in de aluminium onderlamel

180 x 80 cm

Composiet FSC®
Basic paal
6,8 x 6,8 cm
• Antraciet
• Bruin
185 cm
270 cm

NEW

AKTIE

LED paalverlichting met ingebouwd
solar panel voor Basic composiet
6,8 x 6,8 cm palen
NEW

Design poortje
Composiet FSC®
Antraciet/Alu
inclusief beslag
100 x 80 cm

Hoekbeslag
Aluminium

voor montage van
alle tuinhekken.
4 st. beslag + 22 torx
schroeven

Design scherm half
180 x 93 cm
• Antraciet/Aluminium FSC®
• Lichtgrijs FSC®
• Bruin/Aluminium FSC®
• Antraciet FSC®
Aluminium afdekprofiel
2 x 5 x 200 cm

Aluminium paal
6,8 x 6,8 cm
• Antraciet
• Lichtgrijs
99 cm
186 cm
272 cm

Aluminium paal
6,8 x 6,8 cm
• Aluminium geanodiseerd
99 cm
135 cm
186 cm
272 cm

NEW

NEW

Gepunte
paalhouder
7,2 x 7,2 x 90 cm
• Antraciet
• Verzinkt
Met opening om
beslag direct op de
6,8 x 6,8 cm of
7 x 7 cm palen
aan te brengen

Aluminium paal
6,8 x 6,8 cm

Gevuld met populier en
hardhout voet

275 cm

Alle composiet en aluminium palen
zijn voorzien van houten vulling

Forte scherm half
180 x 93 cm
• Antraciet/Aluminium FSC®
• Bruin/Aluminium FSC®
• Antraciet FSC®

LED paalverlichting met ingebouwd
solar panel voor Modular en aluminium
6,8 x 6,8 cm palen

Aluminium paal
8,8 x 8,8 cm
• Antraciet
• Aluminium
186 cm
272 cm

NEW

Paalvoet
7,2 x 7,2 x 15 cm
• Antraciet gepoedercoat
• Verzinkt
9,2 x 9,2 x 15 cm
• Antraciet gepoedercoat
• Verzinkt
Voor palen 8,8 x 8,8 cm of 9 x 9 cm

NEW

30 x 30 cm
clicktegel
Composiet FSC®

50 x 50 cm
Composiet FSC®
• Antraciet
• Bruin

NEW

100 x 100 cm
Composiet FSC®
• Antraciet
• Bruin

90 X 90 cm
Composiet FSC® Vlondertegel
• Antraciet
• Bruin

NEW

Elephant kiest voor FSC®
FSC® is het internationale keurmerk
voor duurzaam bosbeheer en
duurzaam geproduceerde
houtproducten.
Het keurmerk wordt breed
gedragen door de industrie, politiek
en milieubeweging. Het staat niet
alleen voor selectieve kap, die
gericht is op instandhouding van het bos, maar ook
voor biodiversiteit, arbeidsomstandigheden en
belangen van de dieren en lokale
gemeenschappen die afhankelijk zijn van het bos.

Composiet

Het (hard)houtstof dat wordt gebruikt voor de
productie van Elephant composiet is een
restproduct van FSC® parketproductie en valt
onder het label FSC® recycled. De High Density
Poly Ethyleen component is eveneens afkomstig
uit recycling en GRS (Global Recycling Standard)
gecertificeerd. Alleen de hoogste kwaliteit bindmiddelen, kleurpigmenten en UV stabilisatoren
worden toegevoegd voor optimale stabiliteit en
kleurbehoud. Het eindproduct is tevens volledig
recyclebaar.
Volg Elephant tuinproducten via:
facebook.com/elephant.tuin
@elephant_tuin

www.elephantbydekker.com

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden. Zet- en drukfouten onder voorbehoud.

