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Symmetry-terrasplanken weergegeven met Symmetry- balustrade in Tranquil White



De onmiskenbare 
aantrekkingskracht van de tuin
Er is iets speciaals met de tijd die buitenshuis doorgebracht word. U ademt dieper. Lacht 
makkelijker. Blijft langer rond de tafel rondhangen. Ontspant en maakt opnieuw contact 
met familie en vrienden.

Van zonovergoten dagen tot heldere nachten, alles is beter buitenshuis. Maak er het 
beste van.

Sanctuary-terrasplanken weergegeven in Earl Gray met een witte Horizon-balustrade
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Horizon-balustrade in Dark Walnut



Waarom Fiberon?
Uitzonderlijke producten voor een knus buitenleven

Sinds 1997 ontwikkelt en produceert Fiberon® composietterrasplanken en balustrades van hoge 
kwaliteit. Alles wat we maken, gaat lang mee, heeft weinig onderhoud nodig en is beschikbaar in 
stijlen, kleuren en prijsklassen die passen bij bijna elke smaak of budget. We bieden bovendien 
de beste garanties uit de industrie, gratis hulpmiddelen voor design, uitleg voor de installatie en 
technische ondersteuning door experten.

Een passie voor innovatie

“Hoe kunnen we het beter maken?” Die vraag is sinds het begin de drijvende kracht achter de 
innovatie van Fiberon. Hier zijn sommige van de antwoorden hierop: 

• De introductie van gegoten en beprente, solide omkeerbare hout-kunststof-composiet (HKC) 
terrasplanken

• De introductie van de PermaTech®-beschermlaag

• De introductie van composietterrasplanken met omkeerbare beschermlaag met multichrome 
technologie

• De introductie van een garantie voor vlekken en verkleuring op composietterrasplanken met 
beschermende laag



Milieuvriendelijke producten en processen

Van de bron tot aan de distributie passen we slimme, duurzame bedrijfspraktijken 
toe. Alle producten van Fiberon zijn:

• Gemaakt uit voor en na consumptie gerecyclede materialen

• Geproduceerd door gebruik te maken van een gesloten koelwatersysteem

• Vrij van ureumformaldehyde en andere giftige chemicaliën

Bovendien draagt onze aandacht voor het milieu ertoe bij dat we per jaar meer dan 
60.000 ton aan hout en plastic verwerken, dat anders op vuilstortplaatsen en in 
verbrandingsovens terecht zou komen.
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Foto met dank aan Karen Garlanger Designs, LLC

Horizon-terrasplanken weergegeven in Ipe
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Paramount-
terrasplanken
Op alles voorbereid
Verkrijgbaar in drie multichrome kleuren, kan de ultra-veerkrachtige 
Paramount® Decking aan bijna alles weerstaan: vocht, deuken, 
zelfs vlammen. Paramount is voorzien van een antisliplaag, 
eenvoudig te onderhouden en wordt ondersteund door een 
levenslange garantie.  

• Lichtgewicht, eenvoudig te hanteren planken

• Geen organische inhoud die schimmelgroei veroorzaakt

• Werkt met het Cortex face-bevestigingssysteem of 
verborgen clips

• Onderhoudsarm

Brownstone

Sandstone

Flagstone

Flagstone

Sandstone

Terrasplanken met gegroefde rand: Verkrijgbaar in lengtes van 3,66 m en 4,88 m

Speciaal bestelde terrasplanken met gegroefde en rechte rand:  
Verkrijgbaar in lengtes van 2,44 m

Rechte rand (SE) 25 mm x 139 mm Gegroefde rand (GV) 25 mm x 139 mm

De kleur van de eigenlijke producten kan verschillen van de getoonde kleuren.



Brownstone

PA
R

A
M

O
U

N
T-TERR

A
SPLA

N
K

EN

6



Ipe

Tudor Brown

Rosewood

Castle Gray

Terrasplanken met gegroefde rand: Verkrijgbaar in lengtes van 2,44 m, 3,66 m en 4,88 m 
(3,05 m en 4,25 m verkrijgbaar via speciale bestelling in bepaalde kleuren.)

Terrasplanken met rechte rand: Verkrijgbaar in lengtes van 2,44 m via speciale bestelling

Boeiboord: Nominaal 19 mm x 285 mm x 3,66 m

Stelplank: Nominaal 19 mm x 184 mm x 3,66 m

Kleuren voor boeiboord en stelplank: Ipe, Rosewood, Tudor Brown en Castle Gray

Rechte rand (SE) 24 mm x 137 mm Gegroefde rand (GV) 24 mm x 137 mm

De kleur van de eigenlijke producten kan verschillen van de getoonde kleuren.

Ipe

Horizon-
terrasplanken
Totaal verschillend
Horizon® Decking levert, gedurfd en dramatisch, rijke kleuren, 
elegante streeppatronen en uitgesproken nerfpatronen. Een 
vierzijdige bescherming verzekert een uitmuntende weerstand 
tegen vlekken en verkleuring en een gepolijst aanzicht van de 
boven- en onderkant. De duurzame composietkern weerstaat aan 
splinteren, scheuren, rotten, insecten en verval. En dit alles voor 
een prijs die vergelijkbaar is met niet-omkeerbare terrasplanken 
van andere merken. 

• Dramatische kleuren en streeppatronen evenaren exotische 
hardhoutsoorten

• Vierzijdige PermaTech-beschermlaag weerstaat aan vlekken en 
kleurvervaging

• Omkeerbare planken besparen tijd en geld en verminderen afval

• Prijs vergelijkbaar met niet-omkeerbare planken van andere 
merken

• Werkt met het Cortex face-bevestigingssysteem of Phantom® 
GT verborgen clips

• Ondersteund door een toonaangevende garantie van 25 jaar

Tudor Brown

Stelplank Nominaal 19 mm x 184 mm Boeiboord Nominaal 19 mm x 285 mm
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Castle Gray



Symmetry-
terrasplanken
Prachtig in balans
Verzadigde kleuren met strepen in verschillende tinten leveren 
een authentiek karakter dat u ergens anders gewoonweg niet kan 
vinden. De exclusieve PermaTech-beschermlaag beschermt tegen 
kleurvervaging en vlekken terwijl de duurzame composietkern 
uitzonderlijke weerstand levert tegen verrotting, scheuren, 
kromtrekken, insecten en verval. Dit is de natuur en de wetenschap 
in perfecte harmonie. Dit is Symmetry®.

• De formule met lage glans en microtexturering zorgt voor een 
unieke matte afwerking

• Strepen met meerdere tinten imiteren elegant hardhout

• Subtiele nerfpatronen zonder merkbare herhalingen

• De duurzame composietkern weerstaat aan splinteren, verrotting, 
scheuren, kromtrekken, insecten en verval

• Vierzijdige PermaTech-beschermlaag weerstaat aan vlekken en 
kleurvervaging

• Werkt met het Cortex face-bevestigingssysteem of Phantom® 
GT verborgen clips

• Ondersteund door een toonaangevende garantie van 25 jaar

De kleur van de eigenlijke producten kan verschillen van de getoonde kleuren.

Terrasplanken met gegroefde rand: Verkrijgbaar in lengtes van 2,44 m, 3,66 m en 4,88 m

Terrasplanken met rechte rand: Verkrijgbaar in lengtes van 2,44 m.

Boeiboord: Nominaal 19 mm x 285 mm x 3,66 m

Stelplank: Nominaal 19 mm x 184 mm x 3,66 m

Kleuren voor boeiboord en stelplank: Burnt Umber, Cinnabar, Graphite en Warm Sienna

Rechte rand (SE) 24 mm x 137 mm Gegroefde rand (GV) 24 mm x 137 mm

Burnt Umber

Warm Sienna

Cinnabar

Graphite

Stelplank Nominaal 19 mm x 184 mm Boeiboord Nominaal 19 mm x 285 mm

Graphite

Cinnabar
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Burnt Umber met Warm Sienna decoratie



Espresso

Earl Grey

Latte

Terrasplanken met gegroefde rand:  
Verkrijgbaar in lengtes van 2,44 m, 3,66 m en 4,88 m

Terrasplanken met rechte rand: Verkrijgbaar in lengtes van 2,44 m en 4,88 m

Rechte rand (SE) 24 mm x 137 mm Gegroefde rand (GV) 24 mm x 137 mm

De kleur van de eigenlijke producten kan verschillen van de getoonde kleuren.

Sanctuary-
terrasplanken 
Rustiek verfijnd
Terrasplanken uit de Fiberon Sanctuary®-reeks zijn ideaal om een 
rustieke maar prachtige leefomgeving te creëren buitenshuis. 
Sanctuary is beschikbaar in drie rijke, multichrome kleuren 
en dichte nerfstructuur. Het oppervlak is ook buitengewoon 
duurzaam, met een lange bescherming tegen vlekken en 
kleurvervaging. Sanctuary is de perfecte mix van een goede 
uitstraling, geweldige prestaties en gemakkelijk onderhoud.

• Multichrome kleuren met duidelijke, ruwe houtstructuur

• PermaTech-oppervlaktebescherming voor blijvende duurzaamheid

• Hoeft nooit geschilderd of opnieuw afgewerkt te worden

• Planken met gegroefde randen met verborgen Phantom-clips 
zorgen voor een soepel oppervlak zonder clips

• Ondersteund door een toonaangevende garantie van 25 jaar

Latte

Earl Grey



Earl Grey
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Espresso



Brazilian Walnut

Seaside Gray

Nantucket Gray

De kleur van de eigenlijke producten kan verschillen van de getoonde kleuren.

Nantucket Gray

ArmorGuard-
terrasplanken
Mooi en duurzaam ineen
Geniet van de schoonheid en warme uitstraling van natuurlijk 
hout, zonder al het dure, tijdrovende onderhoud. ArmorGuard-
terrasplanken zijn gemaakt van milieuvriendelijke materialen 
(gerecycled hout en kunststofpolymeren). Bovendien wordt elke 
plank aan drie kanten voorzien van een duurzame coating die 
bestand is tegen schimmel, meeldauw, insecten en het weer. 
Zandstralen, beitsen of opnieuw afdichten is niet nodig, maar 
u kunt gerust zijn met een garantie van 20 jaar op prestaties, 
vlekken en verkleuring. 

• Duurzame planken zijn aan drie kanten voorzien van de 
exclusieve PermaTech-beschermlaag

• Drie kleuropties die een bereik van aantrekkelijke 
houtkleuren weergeven

• Hoeft nooit gebeitst of opnieuw afgewerkt te worden

• Milieuvriendelijke materialen betekent minder gekapte 
bomen en minder afval

• Twintig jaar beperkte garantie tegen vlekken en verkleuring 
zorgt voor bijkomende zekerheid

• Werkt met Phantom GT verborgen clips

Brazilian Walnut

Terrasplanken met gegroefde rand: Verkrijgbaar in lengtes van 3,66 m en 4,88 m.

Terrasplanken met rechte rand: Verkrijgbaar in een lengte van 2,44 m

Rechte rand (SE) 24 mm x 133 mm Gegroefde rand (GV) 24 mm x 133 mm



Seaside Gray
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Brazilian Walnut



Terrasplanken met gegroefde rand: Verkrijgbaar in 3,66 m en 4,88 m 
(3,05 m en 4,25 m enkel op speciale bestelling)

Terrasplanken met rechte rand: Verkrijgbaar in een lengte van 2,44 m

Rechte rand (SE) 20 mm x 127 mm Gegroefde rand (GV) 20 mm x 127 mm

De kleur van de eigenlijke producten kan verschillen van de getoonde kleuren.

Xtreme-
terrasplanken
Klaar voor de realiteit
Xtreme Decking is een geweldige stap voorwaarts voor 
composietterrasplanken van hoge kwaliteit en met weinig 
onderhoud. Met zijn innovatieve PermaTech-beschermlaag op 
drie kanten is Xtreme bestand tegen water, wind, zon en fun. 
Verkrijgbaar in twee multichrome kleuren, hoeven deze duurzame 
terrasplanken nooit gezandstraald, gebeitst of opnieuw afgewerkt 
te worden. 

• Het oppervlaktemateriaal van PermaTech is bestand tegen 
vlekken, kleurvervaging, aantasting door insecten en verrotting

• Twee rijke multichrome kleuren complementeren elke ruimte 
thuis of buitenshuis  

• Wordt gecombineerd met Xtreme Wide Decking voor meer 
verscheidenheid en aanpassing van het ontwerp

• Constructies met kwaliteitsvolle composietmaterialen 
vereenvoudigen het onderhoud en verhogen de duurzaamheid

• Installeer planken met gegroefde randen met Phantom 20 
verborgen clips voor een vlak terrasoppervlak

• De beperkte garantie van 20 jaar levert bijkomende 
gemoedsrust

Aspen

Acorn Aspen

Aspen
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Aspen

Acorn



Acorn Aspen

Terrasplanken met gegroefde rand: Verkrijgbaar in 2,44 m, 3,66 m en 4,88 m 
(lengte van 3,05 m enkel via speciale bestelling)

Gegroefde rand (GV) 20 mm x 184 mm

De kleur van de eigenlijke producten kan verschillen van de getoonde kleuren.

Aspen

Xtreme Wide-
terrasplanken
Klaar voor de realiteit
Met een spanwijdte van 184 mm in de breedte bieden Xtreme 
Wide Terrasplanken de populaire look van brede vloerplanken 
voor binnenshuis. Beschermd aan drie kanten met PermaTech 
is Xtreme Wide uiterst duurzaam en geweldig onderhoudsarm. 
Het is verkrijgbaar in twee warme, multichrome houtkleuren. 
Combineer het met de smallere Xtreme-terrasplanken (127 mm) 
om een werkelijk unieke buitenruimte te creëren. 

• De PermaTech-beschermlaag biedt weerstand tegen vlekken 
en kleurvervaging

• Een Kwaliteitsvolle composietconstructie verzekert 
bescherming tegen splinters, scheuren, verrotting of verval

• Twee rijke multichrome kleuren complementeren elke ruimte 
thuis of buitenshuis

• Wordt gecombineerd met Xtreme Wide Decking voor 
ontwerpen met meer verscheidenheid en aanpasbaarheid

• Installeer planken met gegroefde randen met Phantom  
20 verborgen clips voor een vlak terrasoppervlak

• De beperkte garantie van 20 jaar levert bijkomende 
gemoedsrust

Acorn



Acorn
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Acorn



Paramount

Brownstone

SYMMETRY 

Burnt Umber

Paramount

Flagstone

SYMMETRY 

Warm Sienna

SYMMETRY 

Graphite

Paramount

Sandstone

SYMMETRY 

Cinnabar



Paramount

Sandstone
Horizon

Ipe
Horizon

Tudor Brown

Horizon

Castle Gray

Horizon

Rosewood
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Sanctuary

Espresso
Sanctuary

Latte
Sanctuary

Earl Grey

ArmorGuard

Nantucket Gray
ArmorGuard

Brazilian Walnut
ArmorGuard

Seaside Gray
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Sanctuary

Earl Grey

Xtreme-terrasplanken 

Acorn

Xtreme Wide-terrasplanken

Acorn

Xtreme-terrasplanken 

Aspen

Xtreme Wide-terrasplanken

Aspen



Fiberon Ballistic NailScrew Driver 
met Fiberon Phantom Ballistic NailScrews

Fiberon Phantom GT verborgen 
clips voor terrasplanken

Phantom 20EC

Phantom EC

Fiberon Phantom GT

Fiberon Phantom 20

Opties voor het bevestigen  
van terrasplanken
Raadpleeg a.u.b. uw Fiberon-verdeler of –verkoper in verband met uw specifieke project.

Fiberon Phantom verborgen clips
Speciaal ontworpen voor gegroefde composietterrasplanken van Fiberon, helpen de reeks van verborgen clips van 
Fiberon Phantom u bij het creëren van een vlak, prachtig terrasoppervlak zonder zichtbare schroefkoppen.

Fiberon Phantom GT Producten: (Voor gebruik met alle terrasplanken van 24 mm)
• Fiberon Phantom GT verborgen clips 

Bevatten schroeven en schroefkoppen. Verkrijgbaar in dozen van 90 (goed voor 4,6 vierkante meter) of emmers van 
900 (goed voor 46,4 vierkante meter) 40,6 cm vanaf het midden. Voor gebruik met Horizon-, Horizon Symmetry-, 
Sanctuary- en ArmorGuard-terrasplanken.

• Fiberon Ballistic NailScrew Driver-pakket 
voor een nog snellere installatie! Bevat schroevendraaier, slangkoppeling, gordelhaak, veiligheidsbril, 
inbussleutels en olie. Enkel voor gebruik met Ballistic Screws voor de clips van Phantom GT.

• Fiberon Phantom GT clips met Ballistic Screws 
Verkrijgbaar in emmers van 900 (goed voor 46,4 vierkante meter) 40,6 mm vanaf het midden. Voor 
gebruik met de Fiberon Ballistic NailScrew Driver-pakket. 

• Fiberon Phantom EC eindclip verborgen clips 
Elimineer oppervlakteclips op de volledige oppervlakte van de terrasplanken. Elke zak, die 
afzonderlijk wordt verkocht, bevat 25 clips, 40 schroeven en een schroefbitje per 7,6 strekkende 
meter, 304,8 mm vanaf het midden.

Fiberon Phantom 20 Producten: (Voor gebruik met alle terrasplanken van 20 mm)

• Fiberon Phantom 20 Clips 
Elke zak, die afzonderlijk wordt verkocht, bevat 25 clips, 40 schroeven en een schroefbitje per  
7,6 strekkende meter, 304,8 mm vanaf het midden.

• Fiberon Phantom 20EC eindclip verborgen clips 
Elke zak, die afzonderlijk wordt verkocht, bevat 25 clips, 40 schroeven en een schroefbitje per  
7,6 strekkende meter, 304,8 mm vanaf het midden.
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Fiberon Cortex®-schroeven voor verborgen bevestiging
voor Horizon, Symmetry en Paramount
De enige aanbevolen verborgen clips voor Fiberon-terrasplanken. Aanbevolen in de 
productkleuren van Fiberon-terrasplanken. Verkrijgbaar in dozen per 30,4 strekkende 
meter. De inhoud van een emmer is goed voor 27,8 vierkante meter aan terrasplanken 
en bevat 1050 schroeven van 6,3 cm, 1200 pluggen van dezelfde kleur en zes 
installatie-instrumenten (enkel verkrijgbaar voor Paramount-terrasplanken). 

Opmerking: Alle goedgekeurde clips en clipsystemen van Fiberon worden opgelijst op de website 
fiberondecking.com. Deze producten zijn ontwikkeld om normale wijzigingen in afstand toe te laten zonder 
materiaalbreuk of wijziging van draagvermogen. Elk gebruik van niet-goedgekeurde accessoires, waaronder 
popnagels of spijkers, kan leiden tot falen van het product en de productgarantie ongeldig maken.

Fiberon Cortex Screws

Paramount-terrasplanken weergegeven in Brownstone



Tranquil White Simply Brown Serene Black

Symmetry-
balustrades
Sterk is stijlvol
Van zijn sobere satijnen afwerking tot zijn slimme versterking van 
de subbalustrade, vormen Symmetry-balustrades de ideale balans 
tussen uiterlijk en stevigheid. Als de enige composietbalustrade 
met tussendelen tot 3,66 m minimaliseert de Symmetry-balustrade 
de behoefte aan balustradepalen en maximaliseert ze uw uitzicht. 
Voeg daar de duurzame composietconstructie aan toe en u krijgt een 
prachtige balustrade die gemaakt is om eeuwig mee te gaan.

• De geraffineerde satijnen afwerking voegt elegantie toe; de 
composietconstructie verzekert duurzaamheid

• De versterkte bovenregel voelt stevig, stabiel aan

• De in de sector unieke spanwijdte van 3,66 m, verbetert het uitzicht 
en beperkt het aantal palen

• Verborgen hardware biedt een nettere aanblik

• Pakketten verkrijgbaar met lengtes van 1,83 m, 2,44 m en 3,66 m 
vanaf het midden van paal tot paal voor zowel horizontale als 
verticale trapbalustradetoepassingen

Profiel bovenregel 75,54 mm x 75,54 mm Profiel onderregel 50,8 mm x 50,8 mm

Simply Brown

De kleur van de eigenlijke producten kan verschillen van de getoonde kleuren.

Tranquil White

Paalbehuizing: 127 mm x 127 mm; Verkrijgbaar in lengtes van 990,6 mm,  
1143 mm en 2743,2 mm

Paalkap en paalbehuizing: 127 mm x 127 mm

Binnenwerkopties:

Afgeschuinde composietbalusters: 749,3 mm (voor hoogtes van 914,4) en 901,7 mm 
(voor hoogtes van 1066,8 mm)

Ronde aluminium balusters: 749,3 mm en 762 mm (voor 91,44 cm rechte en trap-hoogtes); 
901,7 mm en 914,4 mm (voor 1066,8 cm rechte en traphoogtes)



Serene Black
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Dark Walnut



Profiel bovenregel 95,25 mm x 63,5 mm Profiel onderregel 88,9 mm x 44,45 mm

Horizon-
balustrades
Ontwikkeld om van te 
genieten 
Overweeg Horizon-balustrades voor een aangepaste ruimte en de 
vrije tijd om ervan te genieten. De balustrade met platte 
bovenregel biedt een zuivere aanblik en een handige plek om uw 
drankje neer te zetten. Drie veelzijdige kleuren die met alles 
samengaan. Stevige composietconstructie die tegen bijna alles 
bestand is. Uw nieuwe omgeving zal veilig, stijlvol en eenvoudig te 
onderhouden zijn.
 

• Een balustrade met platte bovenregel zal uw drankje een plekje 
geven en is ideaal om te ontspannen 

• Zuivere lijnen en stijlvol werk zonder enige architectuur 

• Meerdere binnenwerkopties laten aanpassingen  
gemakkelijk toe

• Stabiele aluminium onderregels voegen stevigheid en  
stabiliteit toe

• Veelzijdig daggersysteem dat een snellere installatie van 
balusters mogelijk maakt

• Ondersteund door een garantie van 20 jaar

De kleur van de eigenlijke producten kan verschillen van de getoonde kleuren.

Zwart

Wit

Paalbehuizing: 101,6 mm x 101,6 mm x 990,6 mm (wit);  
101,6 mm x 101,6 mm x 1219,2 mm en 2743,2 mm (alle kleuren)

Paalkap en paalbehuizing: 101,6 mm x 101,6 mm

Binnenwerkopties:

Rechte composietbalusters: 749,3 mm voor hoogtes van 914,4 mm en 901,7 mm 
voor hoogtes van 1066,8 mm

Ronde metalen balusters:749,3 mm voor hoogtes van 914,4 mm en 901,7 mm voor 
hoogtes van 1066,8 mm

Dark WalnutZwartWit
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Terrasplank en 
balustrade 
Verlichting
Heldere ideeën voor 
avonden buitenshuis
Fiberon biedt een gamma aan energie-efficiënte opties om uw 
ruimte buitenshuis stijlvol te verlichten. 

• Gemaakt uit roestvrij aluminium en gepoedercoat voor een 
blijvende afwerking

• Gebruikt milieuvriendelijke ledtechnologie op laagspanning

• Verbruikt 1/12 van de energie vergeleken met standaardlampen

• Past bij zowel Symmetry- als Horizon-balustrades

• Werkt met een beschikbare dimmer met afstandsbediening 

*Let op: We bevelen aan om de kleuren van Fiberon-terrasplanken en balustradeverlichting 
te bekijken via de productselecties van terras, traptreden en balustrades om de 
compatibiliteit van de kleuren te verzekeren.

Verdoken lampen

Horizon White balustrade met kap - en 
hangende balustradeverlichtingen.

*Kleuren van verlichtingsproducten complementair met Horizon-balustrades in wit, zwart en 
Dark Walnut. 

De kleur van de eigenlijke producten kan verschillen van de getoonde kleuren. 

Ook verkrijgbaar: Verlichte en gedempte hangende balustradeverlichting voor Symmetry-
balustrades in Tranquil White, Serene Black en Simply Brown.

Wit Zwart Dark Walnut

Balustradever-
lichting kap

Balustradeverlich-
ting hangend

Traptredever-
lichting

Verdoken
verlichting



Symmetry Tranquil White-balustrade 
met hangende balustradeverlichting
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Horizon Dark Walnut-balustrade met kap - 
en hangende balustradeverlichting

Horizon Dark Walnut-balustrade met kap - 
en hangende paalbehuizing-verlichting



Belangrijke overwegingen
• Zorg voor een vereiste minimale ventilatie van 4 cm onder het terras en tussenruimte tussen de terrasplanken. Zie de vereisten voor ventilatie hieronder.
• Verbeter de waterafvoer of egaliseer de bodem onder het terras om stilstaand water te voorkomen.
• Leid regenpijpen, verlengstukken van de regenpijpen en regenschermen weg van het terras.
• Richt ventilatieopeningen weg van het terras.
• Houd het terras droog en schoon.
• Maak uw terras zo vaak schoon als nodig is, ten minste twee maal per jaar.
• Wees heel voorzichtig met hogedrukreinigers en gebruik een druk onder 3.000 psi (207 bar) en behoud een afstand van 25 cm boven het terrasoppervlak. 

Reinigen met hoge druk wordt niet aanbevolen als er schimmels of algen op het terras zitten.
• Houd de spleten tussen de terrasplanken vrij van afval, zodat een regenbui stuifmeel en organisch afval tussen de reinigingsbeurten door kan verwijderen.
• Minimaliseer natte muls op de structuur van het terras.
• Voorwerpen die direct op het terrasoppervlak geplaatst worden, zoals bloempotten, zorgen ervoor dat het water niet kan verdampen en kunnen vlekken op 

het terrasoppervlak veroorzaken.

Ventilatie
Zorg ervoor dat er genoeg vrije luchtcirculatie is onder 50% van het oppervlak van het terras. Zorg voor een ruimte van minstens 4 cm tussen de onderkant 
van de draagbalken en de grond. Water moet onder het terras kunnen wegstromen. Verbeter de afwatering of egaliseer de gebieden waar stilstaand water kan 
voorkomen. Plaats het terras niet rechtstreeks op een bestaande of massieve ondergrond.

Montage van de onderbalken
De minimale draagbalkhoogte is 4 cm. Ze moeten waterpas worden gemonteerd, in de richting van de waterafloop en direct op een massieve onderstructuur. 
Zorg voor voldoende ventilatie onder het terras door tussen de terrasplanken een ruimte over te laten van minimaal 6 mm en maximaal 9,5 mm. Het terrasontwerp 
moet bij de open draagbalkuiteinden een vrije luchtcirculatie onder het terras toelaten, met het oog op ventilatie en drainage.

Let op de spleet
Als de spleet tussen de terrasplanken kleiner dan 4,8 mm is, kan organisch afval zoals bladeren, zaden of stuifmeel zich vastzetten op het terras en de spleten 
verstoppen. Er kan zich water verzamelen en organisch afval weken tot een ‘thee’ of tannine die vlekken op het terras kan veroorzaken. Dit organische afval is 
een sterke voedselbron voor schimmels. De spleten schoonhouden is de makkelijkste manier om het terras schoon te houden. Als de spleten verstopt raken, kunt 
u een tuinslang gebruiken om het terras schoon te maken.

Uw terras schoonmaken 
Maak uw terras zo vaak als nodig is schoon, maar tenminste twee maal per jaar om stuifmeel, organisch afval, vuil en vlekken te verwijderen. Normaal gesproken 
werken een bezem en een blazer beter dan een tuinslang om verspreid organisch afval zoals bladeren te verwijderen. Voor een gewone schoonmaakbeurt kunt u 
water en zeep of een mild schoonmaakmiddel gebruiken. 

Constructiekalk
Gekleurd krijt, dat in de bouw wordt gebruikt om rechte lijnen te markeren voorafgaand aan het zagen, blijft op de meeste oppervlakken permanent zitten. Neem 
contact op met de leverancier van het specifieke merk en kleur van het krijt voor een effectief reinigingsmiddel. Het beste advies is om gekleurd krijt te vermijden 
en werkbare alternatieven te gebruiken zoals wit krijt of babypoeder.

Metselwerk
Het is belangrijk dat u bij het uitvoeren van metselwerk uw terras beschermt. Er kan een witte of wazige aanslag van mineralen (uitslag) lopen uit steen en 
metselwerk wanneer water verdampt en afzettingen achterlaten. Mineralen uit de bodem van sommige droge en bergachtige gebieden kunnen ook een wazig 
effect hebben na afzetting op het terrasoppervlak. Bedek om dit te voorkomen ofwel het terrasoppervlak volledig en veilig af tijdens de constructiefase of wacht 
met de installatie van de terrasplanken tot het metselwerk beëindigd is. Houd, om dit effect tijdens metselwerken te minimaliseren, materialen droog en laat het 
metselwerk en cement voldoende uitdrogen. Voor minerale afzettingen die zijn overgebleven op het terrasoppervlak is periodieke reiniging vereist. Fiberon 
heeft Fiberon Composite Deck Cleaner speciaal ontwikkeld om te gebruiken bij het reinigen van vuil, klei, modder, grond, minerale afzettingen en metselwerk- en 
pleisterresten. Gebruik de Fiberon Composite Deck Cleaner met een zachte borstel om te reinigen, en herhaal het proces zoals nodig. Volg zeker de instructies 
op het etiket. Meng geen aanbevolen reinigingsmiddelen met elkaar, omdat er dan schadelijke chemische reacties kunnen ontstaan.

OPMERKING: Gebruik geen ander type borstel om Symmetry-terrasplanken te reinigen, omdat dit krassen op het oppervlak kan veroorzaken. Gebruik in plaats 
hiervan een zachte nylon terrasborstel met Fiberon Composite Deck Cleaner, zeep of milde huishoudelijke reinigingsmiddelen.

Vuil en aanslag
Verwijder opgehoopt vuil met een bezem of met water en zeep en een niet-metalen borstel. Spoel alles goed schoon met een tuinslang. Een geoefende 
beroepsbeoefenaar mag een drukreiniger gebruiken met een wijde ventilatorkop, onder lage druk van niet meer dan 3.000 psi (207 bar) en op een veilige afstand 
van 25 cm boven het terrasoppervlak. In verkeerde handen kan dit uw terras beschadigen. Doe dit uiterst voorzichtig.

Olie- en vetvlekken
Een snelle schoonmaakbeurt is het beste. Vet- en olievlekken die niet met water en zeep kunnen worden verwijderd, kunnen wel worden verwijderd door 
sommige allesreinigers die vet en vuil oplossen. Of gebruik een commerciële terrasreiniger die speciaal ontwikkeld is voor uw type terras. Vraag advies bij uw 
Fiberon-vertegenwoordiger voor het verwijderen van teer, asfalt, olie, vet en kauwgom. Wees er zeker van dat u de aanbevelingen van de fabrikant opvolgt en 
test op een onopvallend oppervlak voordat u het gehele terras schoon gaat maken. 

Schimmels en meeldauw 
Schimmels en meeldauw zijn normale omgevingsinvloeden. Schimmels groeien op rottend organisch materiaal zoals hout, bladafval en stuifmeel. Omdat ze klein 
en licht zijn, kunnen schimmelsporen zich gemakkelijk door de lucht verspreiden. Verschillende klimaatsoorten hebben hier allemaal op een andere manier mee 
te maken, omdat dit te maken heeft met de aanwezige vochtigheidsgraad en warmte.

Om goed te gedijen hebben schimmels en meeldauw lucht, water, hogere temperaturen en een voedingsbron nodig. Er is geen manier om al deze 
omstandigheden in de omgeving te elimineren. Bij een groot aantal bouwmaterialen, waaronder beton, houtproducten, zijplaten van vinyl en veel andere 
materialen, treedt mogelijk verschimmeling op. Maak uw terras zo vaak als nodig is schoon, tenminste twee maal per jaar, om zo weinig mogelijk schimmel op uw 
terras te krijgen. Omdat de klimaatomstandigheden variëren in verschillende regio's, zijn mogelijk vaker schoonmaakbeurten nodig. Het verwijderen van bladeren, 
afval en andere organische materialen die een voedselbron vormen voor schimmels is belangrijk. Als er schimmel op uw terras zit, zijn er veel commerciële 
reinigingsmiddelen om deze te verwijderen.

Verzorging en onderhoud
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Voor aanbevelingen voor commercieel beschikbaar schoonmaakmiddelen vraag na bij uw Fiberon-vertegenwoordiger. Voor het beste resultaat volgt u de 
instructies van de fabrikant en gebruikt u de reinigingsmiddelen binnen de aangegeven houdbaarheidsdatum. Meng geen aanbevolen reinigingsmiddelen 
met elkaar, omdat er dan schadelijke chemische reacties kunnen ontstaan. Meng een bleekmiddel nooit met zuren.

Raadpleeg voor meer informatie over de verwijdering van schimmel en meeldauw technisch bulletin 13 van Fiberon via deze link, http://www.fiberondecking.
com/design/literatureCenter.

Zout en calciumchloride
Opgehoopt zout en calciumchloride uit resten van sneeuw en ijs kunnen gemakkelijk worden weggehaald met voldoende water en misschien een licht 
schrobbeurt. Gebruik een tuinslang of sproeier. Als u een hogedrukreiniger gebruikt, gebruik dan een lagere druk dan 3.000 psi (207 bar) en op een veilige 
afstand, 25 cm boven het terrasoppervlak om schade aan uw terras te voorkomen. Gebruik nooit een metalen schop of gereedschap met een scherp uiteinde 
om sneeuw en ijs van het oppervlak van Fiberon-terrasproducten te verwijderen.

Staticiteit
een droge of winderige omgeving kan, afhankelijk van het klimaat, in meer of mindere mate leiden tot tijdelijke staticiteit. Warmtepompen en ventilatieope-
ningen van drogers die zich te dichtbij bevinden of in de richting van het terrasoppervlak opgesteld staan, kunnen ook statische elektriciteit op het terras 
veroorzaken.

Rubberen matten
Welkomstmatten of grilmatten met een onderkant van rubber, vinyl of latex kunnen strepen achterlaten op uw terras. De strepen kunnen worden verwijderd, 
maar om deze te voorkomen moet u polypropyleen van hoge kwaliteit gebruiken of alleen een kleurvast geweven kleedje.

Belangrijke instructies voor het gebruik van een ladder
Als u een ladder gebruikt, moet u deze op een multiplexplaat met een dikte van 19 mm, die goed is vastgezet op het terrasoppervlak, plaatsen, om de lading 
van de voet van de ladder te verspreiden over de onderliggende draagbalken. Schroef bevestigingsmiddelen naar beneden door het bovenvlak van de 
multiplex plaat in de spleten van het terras en in de draagbalken om te voorkomen dat de multiplex plaat wegglijdt. Op deze manier laat u geen gaten achter 
in het terras als de multiplex plaat wordt verwijderd. Wees er zeker van dat u de instructies en tips van de fabrikant van de ladder voor veiligheid opvolgt.

Brand en ongebruikelijke hittebronnen
Composiet terrasplanken houden warmte vast als deze aan direct of gereflecteerd zonlicht worden blootgesteld. Wees voorzichtig als u op blote voeten 
loopt, wellicht is schoeisel noodzakelijk. Brand en ongebruikelijke hittebronnen en hittestuwing kunnen mogelijk schade aanbrengen aan Fiberon-terrassen. 
Voorbeelden hiervan zijn brand, gereflecteerd licht van verschillende soorten glas (bijvoorbeeld glas met een laag emissievermogen), vuurhaarden en 
waterdichtingsinstallaties voor onderruimtes die geen 4 cm aan vrije ventilatie bieden.

• Glas met een laag emissievermogen/gereflecteerde hitte
Glas met een laag emissievermogen is ontworpen om verhitting in het huis te voorkomen door het zonlicht te weerkaatsen. Deze reflectie kan resulteren in 
buitensporige opbouw van hitte op het oppervlak van het Fiberon-terras. De eigenschappen die glas met een laag emissievermogen heeft om hittestuwing in 
een gebouw te voorkomen, kunnen ervoor zorgen dat er op de buitenoppervlakken ongewone hittestuwing ontstaat.

Als het zonlicht wordt gereflecteerd en geconcentreerd, kan het schade toebrengen aan een scala aan bouwmaterialen, waaronder deuren, ramen, 
zijpanelen, decoratie en terrasplanken. De schade die aan deze producten kan worden toegebracht, bestaat onder ander uit versmelting, meer uitzetting en 
inkrimping en een versnelde invloed van de weersomstandigheden.

Als u vragen hebt over hoe u dit risico kunt verminderen, kunt u contact opnemen met de fabrikant van het product dat het glas met het lage 
emissievermogen bevat om ideeën op te doen over hoe u de hoeveelheid gereflecteerde hitte kunt verminderen of elimineren.

• Systemen voor de waterdichtheid in onderruimtes
Goed geïnstalleerde systemen voor de waterdichtheid in de onderruimtes kunnen zorgen voor meer leefruimte of opslagruimte. Een onjuist systeem voor de 
waterdichtheid dat de luchtcirculatie belemmert en resulteert in opgebouwde hitte en/of vochtigheid kan ongewenste consequenties hebben. Neem contact 
op met de fabrikant van dit specifieke systeem voor de waterdichtheid in onderruimtes om er zeker van te zijn dat de vereiste 4 cm aan vrije luchtcirculatie 
voor het Fiberon-terras aanwezig is. Als het al geïnstalleerd is, moet u een methode zoeken om aan de ventilatievereisten te voldoen.

• Vuurhaarden/vuurplaatsen
Vuurhaarden en vuurplaatsen worden steeds populairder in een omgeving voor het buitenleven. Vuur kan schade aanrichten aan veel bouwmaterialen, 
waaronder Fiberon-terrasplanken. Verkeerd geplaatste vuurhaarden en vuurplaatsen kunnen door directe blootstelling aan de vlam of stralingswarmte 
schade veroorzaken aan het oppervlak van de Fiberon-terrasplanken. De juiste voorzichtigheid is geboden bij het ontwerpen, het plaatsen en het gebruik van 
deze uitrustingen om er zeker van te zijn dat er geen schade wordt veroorzaakt.

Fiberon Paramount-terrasplanken
Volg de aanwijzingen van de fabrikant en probeer het uit op een onopvallende plek om er zeker van te zijn dat het schoonmaakmiddel niet schadelijk is voor 
het terras. Vermijd het gebruik van rubber, latex of vinyl op Paramount-terrasplanken, omdat daardoor verkleuring van het product kan ontstaan. Gebruik 
enkel kleurvast geweven doeken. Bepaalde chemische ingrediënten in producten zoals insectenverdelger en zonnewering kunnen een reactie veroorzaken 
en leiden tot een vlek op het terrasoppervlak. 

Voor verdere informatie neem contact op met: 
Fiberon, Consumer and Technical Support Department
181 Random Dr., New London, NC 28127
telefoon 800-573-8841 | fax 704-463-1750 | e-mail info@fiberondecking.com  |  www.fiberondecking.com
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Bezoek
Van productinformatie tot 
inspiratie voor ontwerpen, 

u zult alles vinden 
wat u nodig hebt op 
fiberondecking.com.

5 stappen tot uw nieuw terras

Surf
Blader door onze fotogalerijen 

om uw creatieve geest te 
activeren. 

Leer
Er zijn vele voordelen aan 

composietterrasplanken. Dit gratis 
e-book legt ze allemaal uit.

1 2 3

Nuttige hulpmiddelen op 
fiberondecking.com
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Ontwerp
Bouw uw ultieme ruimte 

buitenshuis (geen elektrisch 
gereedschap nodig) met ons 

gratis en leuk hulpmiddel voor 
terrasontwerp

Kies
Kunt u geen beslissing nemen 
over de kleur? Niet zeker welk 

profiel van balustrade bij uw huis 
past? Bestel een proefmonster. 
Het is snel, eenvoudig en niet 

duur.
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Fiberon, Paramount, Horizon, PermaTech, Symmetry en Phantom zijn handelsmerken 
van Fiber Composites, LLC, geregistreerd in de V.S. en andere landen.

fiberondecking.com    
+1.800.573.8841

Vervaardigd in de VS

Paramount-terrasplanken weergegeven in Brownstone


