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Hout voor generat ies
Beste tuinliefhebber,

De drukke levens van vandaag vragen om een oase van rust, een plek voor je-
zelf waar ontspanning, schoonheid, gezelligheid en geborgenheid de boventoon 
voeren. Onze producten lenen zich uitstekend voor de vormgeving van een 
dergelijke plek. 

Met trots presenteren wij u dan ook ons tuinprogramma voor 2019. Dit veelzij-
dige aanbod bestaat uit enerzijds het FelixTimber constructiehout programma,
waarmee u de meest duurzame buitenconstructies kunt samenstellen. Naast
hardhout vindt u bij ons ook alternatieve materialen, zoals het tegenwoordig
populaire houtkunststof composiet. Wij bieden u met het Fiberon® programma 
in massieve houtkunststof terrasplanken een vooruitstrevend topproduct aan, 
dat zowel duurzaam als onderhoudsarm is. Vanuit milieustandpunt springen met
name Thermo-Essen en Thermo-Bamboe eruit: respectievelijk lokale en snel-
groeiende grondstoffen die door een warmtebehandeling uiterst weersbesten-
dige eigenschappen hebben verkregen. Een terras, overkapping of tuinhuisje: 
FelixTimber biedt de oplossing!

Anderzijds bieden wij u ook een compleet programma kant-en-klare tuinpro-
ducten, FelixWood, waarmee u met een ruime keuze aan onder andere tuin-
schermen, op een esthetische manier uw tuinafscheiding kunt vormgeven. Met 
ons tuinprogramma 2019 hoeft u niet verder te zoeken. Wij hebben werkelijk 
alles in huis op het gebied van tuinhout, ook in combinatie met moderne 
materialen als composiet, aluminium en Thermowood.

Felix Clercx is al meer dan 125 jaar actief als familiebedrijf en wordt onder-
tussen door de derde generatie geleid. Door de jaren heen hebben wij al vele 
ontwikkelingen meegemaakt in ons vakgebied. Wat voor Felix Clercx echter 
altijd voorop is blijven staan is kwaliteit leveren van de bovenste plank. U kunt 
rekenen op onze ervaring en deskundigheid voor een selectie van de beste 
houtsoorten en materialen.

Bovendien zijn al onze producten duurzaam. Duurzaam betekent dat ons hout
lang meegaat. Wel een leven lang! Alle houtsoorten die wij persoonlijk voor u
selecteren behoren tot de hoogste duurzaamheidsklasses. Duurzaam betekent
daarnaast dat ons hout zo geproduceerd wordt, dat we ook in de toekomst nog
lang plezier kunnen hebben van dit prachtige natuurproduct. Dat hout beschik-
baar blijft voor onze kinderen en ook weer voor hun kinderen. 

Met andere woorden: hout voor generaties!

Met vriendelijke groet,

Uw Felix Clercx Team
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F iberon®  

Fiberon® Horizon Ipé

UlTrA

F iberon® WPC terrassen  
S impelweg leven en gen ieten

Fiberon® is een volwassen product, waarop u kunt vertrouwen. De jarenlange ervaring met de productie
van Fiberon® - sinds 1997 - heeft geresulteerd in een lange fabrieksgarantie. Hèt bewijs dat u met Fiberon®
altijd verzekerd bent van een goed product! Met de samenstelling van de massieve planken uit 50% hout en
50% kunststof behoort Fiberon® zowel kwalitatief als kwantitatief tot de absolute marktleiders. De bijzondere
eigenschappen worden versterkt door het gepatenteerde Permatech® oppervlak: een onverwoestbare
laag en een visueel hoogtepunt in één. Bescherming tegen zonlicht, verwering en slijtage, gecombineerd met
een levendig, veelkleurig effect van een tropisch houten terras.

Ontdek de voordelen van Fiberon!

Fiberon® goed voor uzelf , 
goed voor het mil ieu
Door gebruik van 94% gerecycled materiaal draagt 
Fiberon bij aan vermindering van de plastic-soep!! 
Het hout komt van post-industriele toepassingen. 
Het kunststof komt van voormalige consumptie-
goederen, verpakkingen etc. Met een eigen hi-tech 
recycle-fabriek wordt volgens strenge kwaliteits-
standaarden gerecycled kunststof bruikbaar 
gemaakt voor duurzame terrasplanken.

Met uw aankoop van Fiberon terrasplanken gaat u 
dus énerzijds genieten van een prachtige vlonder 
en ánderzijds draagt u zelf ook bij aan een beter 
milieu. Een pure win-win situatie!

Weersbestendig

Hard en duurzaam,
met garantie

Onderhoudsarm

Eenvoudige montage, 
geen afschot nodig 

en clipmontage

Vlekbestendig, 
vlekken hebben

 geen kans

Zeer stabiel, 
door 50% hout 

en 50% kunststofaandeel

Milieuvriendelijk, 
vanwege hoog 
recycle-aandeel

Natuurlijke uitstraling, 
multicolor

UV - bestendig, 
blijft mooi zoals eerste 

dag na montage
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Horizon

Pro-Tect P lus

Latte
Art. 1558

Earl Grey
Art.1560

Espresso
Art. 1559

Castle Gray
Art. 1553

PermaTech®

Xtreme r12       

Paramount

Acorn Brown
Art. 2029

Beach house
Art. 2235

Brownstone
Art. 1960

Aspen Grey
Art. 2028

Teak
Art. 2030

Bungalow
Art. 2236

Sandstone
Art. 1959

Tuscan villa
Art. 2237

Flagstone
Art. 1958

Ipé
Art. 1551

24x136 mm

25x139 mm 24x136 mm

20x127 mm

Good l i fe 24x133 mm

Symmetry

Burnt Umber
Art. 1836

Cinnabar
Art. 1837

Warm Sienna
Art. 1838

Graphite
Art.1887

24x136 mm

Overzicht Fiberon® programma 
          

Nu leverbaar in een uitvoering 
met extra stroef oppervlak, 
hogere slipweerstand! r12

wpc-kern met 50% PE

co-extrusie beschermlaag
op de kern

kern van PVC

co-extrusie beschermlaag
op de kern

wpc-kern met 50% PE

co-extrusie beschermlaag
op de kern

wpc-kern met 50% PE

co-extrusie beschermlaag
op de kern

wpc-kern met 50% PE

co-extrusie beschermlaag
op de kern

wpc-kern met 50% PE

co-extrusie beschermlaag
op de kern
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1.1 F iberon®  Permatech®

1: Symmetry Cinnabar - 2: Pro-Tect Plus Latte

* mengverhouding hout/bamboe en max kunststofgehalte, afwijkingen mogelijk per fabrikant. 

Eigenschappen Fiberon 
Permatech 

andere merken 
WPC*

Montage zonder afschot Ja, zonder watervlekken Advies 2% afschot is 
gebruikelijk, de planken 
nemen water op

Montage zonder bevestiging 
van de onderconstructie

Ja, niet nodig Advies bevestiging ondercon-
structie is gebruikelijk

Grote rand- en 
plankafstanden 

Nee, slechts weinig 
ruimte tussen de 
planken en randen nodig

Advies grotere randafstand 
gebruikelijk vanwege uitzetten 
planken

Type 
onderconstructie

Hardhout, aluminium Advies kostbaar WPC 
gebruikelijk, soms alu

Grote 
montagehoogte

Nee, niet nodig Vaak zoveel, dat dit de 
montage bemoeilijkt

Bevestiging met schroeven Mogelijk Vanwege uitzetten niet 
aangeraden

Kleurvast Altijd en overal, ook bij 
gedeeltelijke schaduw geen 
verschil

Vaak sterke verkleuring

Reiniging Vochtig afnemen is voldoende. 
Wijn, vet, etc., vormen geen 
blijvende vlekken

Vaak lastig vanwege relatief 
klein kunststofgehalte

Onderhouds-
inspanning

Zeer klein Vaak zeer hoog

Statische lading Zeer zelden, speciaal onder-
houdsmiddel 
verkrijgbaar

Praktisch uitgesloten

   

A l t i jd  tevreden met F iberon
vergeli jkingstabel van de Fiberon® eigenschappen
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Fiberon®  Paramount

1 . 1 1

PErMA-
TECH UlTrA

Flagstone Brownstone Sandstone

1:Paramount Brownstone - 2: Paramount Sandstone - 3: Paramont Flagstone

Mater iaa l  PVC foam(HDPE) ommanteld met Perma-
tech® laag (1 zichtzijde)

Type Paramount 25 mm

Kleur  Flagstone, Brownstone, Sandstone

Paramount
Hoge stroefheid R13, brandwerend, l icht van gewicht

Verkrijgbaar in                           Kleur                   Afmeting lengtes Art.

Flagstone grijs 25x139 mm   366 cm 1958
Brownstone bruin 25x139 mm   366 cm 1960
Sandstone grijs 25x139 mm   366 cm 1959
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1: Symmetry Cinnabar - 2: Symmetry Warm Sienna - 3: Symmetry Graphite - 

Fiberon®  Symmetr y

1 . 1 2

PErMA-
TECH UlTrA

Burnt Umber Cinnabar Warm Sienna Graphite

Sp
ec

ifi
ca

ti
e Mater iaa l  WPC plank 50% hout en 50% kunststof 

(HDPE) ommanteld met Permatech® laag

Type Symmetry 24mm

Kleur  Warm Sienna, Cinnabar, Burnt Umber en Graphite
Tweezijdig UV - stabiel en vlekbestendig

Verkrijgbaar in                           Kleur                   Afmeting lengtes Art.

warm Sienna geel-bruin 24x136 mm   305, 366, 427 en 488 cm 1838
Graphite         grijs 24x136 mm    305, 366, 427 en 488 cm 1887
Cinnabar         rood 24x136 mm    366,488 cm 1837
Burnt Umber    bruin 24x136 mm   366, 488 cm 1836

Symmetry
Technisch perfect, look-and-feel van hout

In alle kleuren zijn kantplanken zonder groef (24x136 mm) of plinten (24x66 mm) leverbaar in lengte 244 cm. 
Ook als tuinscherm inzetbaar: IdeAl, stabiel en individueel in te vullen met Alu-WPC-combinaties (p.67)
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Fiberon®  Horizon

1 . 1 3

1: Horizon Ipé - 2: Horizon Castle Gray

Castle GrayIpé

PErMA-
TECH UlTrA

Sp
ec

ifi
ca

ti
e Mater iaa l  WPC plank 50% hout en 50% kunststof 

(HDPE) ommanteld met Permatech® laag

Type Horizon 24mm

Kleur  Ipé en Castle Gray
Tweezijdig UV - stabiel en vlekbestendig

Verkrijgbaar in                           Kleur                   Afmeting lengtes Art.

Ipé geel-bruin 24x136 mm   305, 366, 427 en 488 cm 1551
Castle Gray         grijs 24x136 mm    366, 488 cm 1553

Horizon 
Terrassen met een optische en technische perfectie

In alle kleuren zijn kantplanken zonder groef (24x136 mm) of plinten (24x66 mm) leverbaar in lengte 244 cm. 
Ook als tuinscherm inzetbaar: IdeAl, stabiel en individueel in te vullen met Alu-WPC-combinaties (p.67)
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Fiberon®  Pro-Tect P lus (Sanctuar y)

1 . 1 4

1: Pro-Tect Plus Earl Grey - 2: Pro-Tect Plus Espresso

Latte Earl Grey Espresso

UlTrA

PErMA-
TECH

Sp
ec

ifi
ca

ti
e Mater iaa l  WPC plank 50% hout en 50% kunststof 

(HDPE) ommanteld met Permatech® laag

Type Pro-Tect Plus 24mm

Kleur latte, Earl Grey en Espresso
Zichtzijde UV - stabiel en vlekbestendig

Verkrijgbaar in                           Kleur                   Afmeting lengtes Art. 

Latte licht-grijs 24x136 mm 366, 488 cm 1558
Earl Grey grijs 24x136 mm    366, 488 cm 1560
Espresso bruin 24x136 mm 366, 488 cm 1559

Pro-Tect P lus  
Look-and-feel van hout, maar met alle voordelen van wPC

In alle kleuren zijn kantplanken zonder groef (24x136 mm) of plinten (24x66 mm) leverbaar in lengte 244 cm. 
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Fiberon®  Xtreme r12

Backed by the industry’s first Stain 
and Fade Warranty

1 . 1 5

Acorn Brown Aspen Grey Teak

Teak

UlTrA

PErMA-
TECH

1: Xtreme Teak- 2: Aspen Grey 3: Xtreme Acorn Brown

Sp
ec

ifi
ca

ti
e Mater iaa l  WPC plank 50% hout en 50% kunststof 

(HDPE) ommanteld met Permatech® laag

Type Xtreme 20mm

Kleur Acorn Brown, Aspen Grey en Teak
Zichtzijde UV - stabiel en vlekbestendig

Verkrijgbaar in                          Kleur                   Afmeting lengtes Art. 

Teak R12 geel-bruin 20x127 mm 366, 488 cm 2030
Aspen Grey R12 grijs 20x127 mm 366, 488 cm 2028
Acorn Brown R12 bruin 20x127 mm 366, 488 cm 2029

Xtreme -  Makkeli jk te onderhouden en voordelig wPC terras

In alle kleuren zijn plinten (24x66 mm) leverbaar in lengte 244 cm. 

Nieuw !!! extra stroef oppervlak, hogere slipweerstand! r12
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Fiberon®  Good l i fe 

1 . 1 6

Beach House Bungalow Tuscan Villa

UlTrA

PErMA-
TECH

1: Good life Bungalow - 2: Good Life Beach house - 3: Good Life Tuscan Villa

Sp
ec

ifi
ca

ti
e Mater iaa l  WPC plank 50% hout en 50% kunststof 

(HDPE) ommanteld met Permatech® laag

Type Good life 24mm

Kleur Beach house, Bungalow, Tuscan Villa

Verkrijgbaar in                          Kleur                   Afmeting lengtes Art. 

Beach House grijs 24x133mm  366 cm 2235
Bungalow  bruin 24x133 mm 366 cm 2236
Tuscan Villa licht-bruin 24x133 mm 366 cm 2237

Good l i fe  -  Pr ijs-pakker, 
mooie kleuren met aansprekende houtstructuur
Volwaardige garantie zoals bij Horizon en Symmetry. Voorzien van drie-zijdige Permatech® laag
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Montage
Alle Fiberon® planken kunnen worden geschroefd of worden bevestigd met clips. Voor de schroefmontage 
bieden wij schroeven aan die speciaal zijn ontworpen voor dit product en "onopvallend" integreren dankzij 
de bruine en grijze schroefkoppen. De clips zijn gemaakt van roestvrij staal en zwart van kleur, zodat deze 
nauwelijks zichtbaar zijn tussen de planken. Voor een eenvoudige montage zijn alle Fiberon® planken aan 
weerszijden gegroefd ten behoeve van plaatsing met clips.

•	 Montage op hardhout of aluminium met 2 mm wanddikte
•	 Zeer eenvoudige montage, als gereedschap  heeft u slechts een  accuschroevendraaier en een zaag nodig
•	 ronde en diagonale vormen zijn beide mogelijk, geen open zichtbare randen zoals bij de holkamer  
 profielen van andere WPC producenten
•	 De actuele en eenvoudige montage-instructies zijn altijd beschikbaar op www.fiberondecking.com

Belangrijk: Fiberon® wordt met overlengte geleverd. Ter plaatse kunt u de planken op de juiste lengte zagen. 
Zoals met veel gesloten oppervlakken kan het, onder bepaalde omstandigheden komen tot een statische 
lading. Voor de ontlading is een schoonmaakmiddel beschikbaar. Fiberon® WPC terrasplanken mogen niet 
toegepast worden voor een vrijdragende overspanning.

Accessoires
Onderbalken Aluminium, 
RAL 7016, 30x50 mm
wanddikte 2 mm
L 400 cm
Ar. 2179

Cobra Clipsets zwart
verpakt per 90 stuks
incl. schroeven en bit:
Art. 1049 voor 20 mm delen
Art. 1047 voor 24 mm delen
zonder schroeven:
Art. 1963 voor 20 mm delen
Art. 1050 voor 24 mm delen

Onderbalken Aluminium, 
RAL 7016, 24x40 mm 
wanddikte 2 mm
L 400 cm 
Art. 1725

Cobra Begin- /eindclipsets
30 clips incl. schroeven en bit
Art. 1773 voor 20 mm delen
Art. 1774 voor 24 mm delen 

Schroeven zelfborend 
voorAlu onderbalken, 
zwart
4,2x16 mm
verpakt per 90 stuks 
Art. 1006

Afstand-band 
voor Alu-balken
EPDM zwart, 5x10 mm 
20 meter lang
Art. 1069 
comprimeerbaar (shore15)
Art. 1720 minimaal 
comprimeerbaar (shore70)

Montageschroeven 
5x50 mm
verpakt per 150 stuks 
incl. bit
Art. 1717 Silver Grey
Art. 2026 Silver Grey(Aisi304)
Art. 2027 Brown (Aisi304)
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2 . 1   N ov a T h e r m o wo o d ® E s s e n
2 . 2   T h e r m o - G r e n e n
2 . 3    T h e r m o - B a m b o o  X t r e m e
2 . 4    T h e r m o  G a r d e n w a l l

waarom Thermo-Decking de overweging waard is:

•	 Volledig vrij van tropisch hardhout
•	 Terrassen worden door hittebehandeling even duurzaam als tropisch hardhout en WPC
•	 Geen gebruik van chemische toevoegingen, kunststof of andere natuurvreemde stoffen – enkel warmte
•	 Gebruik van niet-bedreigde grondstoffen, zoals essen, bamboe, grenen en vuren
•	 Puur als hardhout, vrij van gifstoffen en vriendelijk voor het milieu
•	 Perfect geschaafd oppervlak – dat moet u voelen!
•	 Wonen op uw terras en genieten zonder stress!

Thermo-Decking 

Het thermoproces maakt Essen, Grenen/Vuren en Bamboe bijzonder duurzaam. Essen, Grenen en Vuren zijn 
echter niet hard en zwaar. Om de schoonheid van uw terras lang te behouden dient u voor de plaatsing met 
een aantal zaken rekening te houden:

•	 Montage altijd onder afschot (min 2%) in de plank- richting
•	 Het loskoppelen van de onderbalken van vochtige ondergrond
•	 Zorg voor voldoende ventilatie
•	 Het 6-zijdig oliën van de planken vóór montage (dun aanbrengen, ietwat filmbindend)
•	 Schroeven altijd met +1 mm in de terrasplank voorboren en verzinken 
•	 Voldoende randafstand inachtnemen

Vergrijzing en scheurvorming, vooral kleine oppervlaktescheurtjes, kunnen ondanks deze punten niet geheel 
vermeden worden, maar worden duidelijk gereduceerd en vertraagd.

Thermisch 
gemodi f i ceerd 

Bamboo X-treme vergrijsd

F e l i x T i m b e r  - 
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2 . 1 

NovaThermoWood® Essen
Lange levensduur en milieuvr iendeli jk
Met NovaThermoWood® Essen biedt Felix Clercx een  goed alternatief voor tropisch hardhout. Wie 
van natuurlijk hout zonder chemische toevoegingen houdt en tropisch hout wil vermijden, ziet met 
NovaThermoWood® al zijn wensen in vervulling gaan. Een houtsoort als essen is van nature niet zo duur-
zaam en ziet er niet zo elegant uit. Echter om de optiek en de lange levensduur van tropisch hardhout ook 
voor houtsoorten als essen te evenaren, werd het Thermowood® proces ontwikkeld.

•	 Zonder chemie, enkel door warmte bereikt NovaThermoWood® de hoogste duurzaamheid: Klasse I
•	 Een warme bruine kleur met natuurlijke houttekening en een perfect vlak geschaafd oppervlak
•	 Door de warmtebehandeling wordt het hout zodanig gemodificeerd, dat het geen voedingsbodem meer
 vormt voor schimmels en insecten. Dit noemen we natuurlijke houtbescherming
•	 Enorm stabiel, het proces verlaagt de vochtopname van het hout, zodat ook het krimp- en zwelgedrag
 tot een minimum wordt gereduceerd
•	 Vlak, fijn gegroefd of geborsteld, voor iedere tuin vindt u een passende optiek
•	 lengtes tot 360 cm leverbaar en alle lengtes zijn voorzien van kopse messing en groef voor optimale         
 installatie

Gecontroleerd èn gecertificeerd in Duitsland: NovaThermoWood® bereikt de duurzaamheidsklasse  1. 
Ideaal voor langdurig plezier van uw terras, vrij van chemische toevoegingen. 

NovaThermoWood® Essen

TMT-Exterieur Plus certificaat:
gelijkwaardig aan duurzaamheidsklasse I.

Sp
ec

ifi
ca

ti
e Mater iaa l  Amerikaans Essen

Eigenschappen kwastvrij; zeer stabiel en 
duurzaam zonder chemische impregnering

Types vlak, gegroefd en geborsteld , zichtbare en onzicht-
bare bevestiging

F e l i x T i m b e r  - 
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Assor timent Thermo-Essen
NovaThermowood Essen
Nova-Clip glad, 21x130 mm
Art. 1790 voorgeolied 
lengte 180, 240 cm

NovaThermowood Essen
Nova-Clip glad, 21x130 mm
Art. 1507 
lengte 210 tot 360 cm

NovaThermowood Essen
Nova-Clip V-groeven, 21x130 mm
Art. 1508 
lengte 210 tot 360 cm

NovaThermowood Essen
Cobra-Clip bol, 25x130 mm
Art. 1933 voorgeolied 
lengte 180, 210, 240 cm

NovaThermowood Essen
Cobra-Clip glad, 25x130 mm
Art. 1570 
lengte 210 tot 360 cm

NovaThermowood Essen
Cobra-Clip geborsteld, 25x130 mm
Art. 1571 
lengte 180, 270 cm

Bijpassende accessoires vindt u op pagina 59 en 102.

Cobra-Clip begin- / eindclip Nova-Clip

Assor t iment ThermoWood® Essen    

F e l i x T i m b e r  - 
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2.2 Thermo-Grenen /  Thermo-Vuren
Thermo-Grenen is een grenen plank die net als Essen zonder chemische toevoegingen, door thermische be-
handeling duurzaam gemaakt wordt. Thermo-Grenen is substantieel voordeliger in prijs. Door de karakteris-
tieke kwasten wat rustieker en niet zo hard en duurzaam als NovaThermo-Wood® Essen. Thermo-Grenen 
is het ideale compromis tussen prijs en lange levensduur. Bij juiste montage en inachtneming van het juiste 

onderhoud, heeft u vele jaren plezier van uw Thermo-Grenen terras.

Assor timent Thermo-Grenen/Thermo-Vuren
TMT Thermo-Grenen, 26x115 mm
v-groeven
Art. 1745
lengte 330, 390 cm

Thermo-Vuren Onderbalken, 
42x68 mm 
Art. 1631 
lengte 300, 400, 500 cm

TMT Thermo-Grenen 26x118 mm
A-Kwaliteit. glad geschaafd, 
handgeborsteld en handgeolied 
Art. 2061 
lengte 300 tot 540 cm

Thermo-Grenen /  Thermo-Vuren
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ti
e Mater iaa l  Grenen / Vuren

Eigenschappen zeer stabiel en duurzaam zonder 
chemische impregnering

Types gegroefd of vlak geborsteld
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Bamboo X-treme

2 . 3 
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Thermo-Bamboe verenigt eigenschappen als hoge duurzaamheid, robuust oppervlak, elegante optiek en 
milieuvriendelijkheid. Het oppervlak is door de hoge dichtheid nog compacter en harder dan vele hardhout-
soorten.
•	 Snel groeiende grondstof, vriendelijk voor het milieu.
•	 Thermisch behandeld, lange levensduur, tests wijzen uit duurzaamheidsklasse 1.
•	 Geperst onder hoge druk tot zware, bestendige planken.
•	 Ideaal voor spelende kinderen: zeer robuust, maar zonder gebruikelijke houtsplinters.
•	 2 voorgeoliede zichtzijden: glad of gegroefd – u kiest zelf.
•	 3 verschillende breedtes: 137, 155 en 178 mm, voor terrassen op maat.
•	 Makkelijk te hanteren dankzij 185 cm lange parketdelen, minimaal materiaalverlies.
•	 Zeer vormstabiel, dus geschikt voor bevestiging met clips.

De thermobehandeling verandert 2 eigenschappen van het bamboe: de vochtabsorptie daalt en de suikermo-
leculen modificeren. Dankzij deze twee veranderde eigenschappen wordt de bamboe extreem duurzaam. let 
op: dit is alleen het geval bij Bamboo X-treme. Standaard bamboedelen zijn niet of ontoereikend thermisch 
behandeld. 

Bamboe op moleculair niveau voor (links) en na (rechts) de thermo 
behandeling: eerst zijn de suikermoleculen nog steeds zichtbaar, na de 
behandeling zijn deze verdwenen. Met deze behandeling is bamboe niet 
langer een voedingsbron voor schimmels en micro-organismen. Tevens wordt 
de vochtopname gereduceerd en dus ook het opzwellen van de planken.
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e Mater iaa l  Bamboe

Eigenschappen hard, duurzaam, snel groeiende 
grondstof, thermisch behandeld

Types vlak en gegroefd
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Bamboo X-treme 
Gebruikersinformatie

Kleur en uiter l i jk
Bamboo X-treme is een natuurlijk product, dat in kleur, struc-
tuur en uiterlijk kan variëren. De kleur zal na verloop van tijd 
veranderen, afhankelijk van het toegepaste  onderhoud en het 
gebruik. De planken hebben een donkerbruine kleur na de 
installatie, welke na enkele weken steeds lichter wordt. Zonder 
onderhoud zal het materiaal vergrijzen (net zoals dit met de 
meeste houtsoorten gebeurt). Indien de originele, bruine kleur 
de voorkeur geniet, dienen de terrasplanken te worden onder-
houden met water gedragen teak olie (bijv. WOCA Exterior). 
Direct na de plaatsing dienen er 1 of 2 lagen van de olie aange-
bracht te worden. Voor verdere details vindt u in de installatie 
instructies op www.felixclercx.com.

Natuur li jke kenmerken 
Bamboo X-treme heeft qua structuur en uiterlijk overeenkom-
sten met andere hardhoutsoorten. De karakteristieke bamboe 
knopen zijn echter goed zichtbaar en geven het een speciale en 
levendige look. Oppervlaktescheurtjes kunnen ontstaan door 
werking in het materiaal. Dit heeft geen nadelige effecten voor 
de stabiliteit en duurzaamheid van het product. De oppervlakte 
van de delen wordt ruwer door de continue wateropname en 
–afgifte als gevolg van verschillende weersomstandigheden. Hier-
door zullen er (kleine) splinters ontstaan. Veranderingen in de 
maatvoering en schoteling kunnen ontstaan. Deze verschijnselen 
zijn normaal voor de meeste houtsoorten als ook voor Bamboo 
X-treme, hoewel geminimaliseerd voor dit product door de 
gepatenteerde “density-thermo” methode.

Gebruik rondom zwembaden
Indien Bamboo X-treme wordt gebruikt rondom zwembaden 
moet er rekening mee worden gehouden dat het om een na-
tuurlijk, houtachtig product gaat dat niet altijd ideaal is om met 
de blote voet te betreden. Zoals met elke houtsoort die buiten 
wordt toegepast, is er altijd het risico van splinters, hoewel deze 
bij Bamboo X-treme kleiner zijn dan bij de meeste tropische 
hardhoutsoorten. Een regelmatig onderhoud met olie (met 
hogere frequentie rondom zwembaden) is nodig om splintervor-
ming te verminderen. Daarnaast is regelmatig onderhoud nodig 
met de silicium carbid bezem of machine schijf om splintervor-
ming verder tegen te gaan en het oppervlak glad te houden. 

Bijpassende accessoires vindt u op pagina 57, 59 en 102

Gradaties van vergrijzing na installatie: 

1. originele kleur – 2. na 3 maanden verweren - 3. na 18 maanden verweren - 4. in natte toestand – 5. in droge toestand

Gebruik van de gladde zijde
Indien de gladde zijde van de plank boven wordt geplaatst dan zal oppervlaktevervorming als gevolg van 
weersinvloeden duidelijker zichtbaar zijn dan bij de geribde versie.  Vervorming van het oppervlak wordt 
niet gezien als een defect van het materiaal.

Montage
Een goede voorbereiding is belangrijk. Zorg voor 1-2% afschot in de lengterichting van de planken en voor 
voldoende ventilatie onder en rond het terras. Niet geschikt voor constructieve toepassingen.

Assor timent Thermo-Bamboo X-treme
Thermo-Bamboo X-treme, geolied 
lengte 185 cm
Art. 1493 20x137 mm

Thermo-Bamboo X-treme, geolied 
lengte 185 cm
Art. 1498 20x155 mm

Thermo-Bamboo X-treme, geolied 
lengte 185 cm
Art. 1499 20x178 mm

Thermo-Bamboo X-treme onderbalk, 
ongeolied
lengte 244 cm
Art. 2022 40x60 mm 

Thermo Bamboo X-treme kantplank, 
ongeolied
lengte 185 cm
Art. 1872 20x137 mm

Thermo Bamboo X-treme 
banklatten gelakt
lengte 200 cm
Art. 1749 40x60 mm
Art. 1751 40x90 mm

F e l i x T i m b e r  - 
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Gardenwal l

Gardenwal l  -  Nieuwe trend in  schermbouw

In tegenstelling tot het klassieke tuinscherm, dat tussen zichtbare palen gemonteerd wordt, is
de nieuwe trend voor 2019 veel moderner. Zoals bij een muur (= Wall) is er nu de Gardenwall zonder zicht-
bare palen, de montage vindt namelijk plaats vóór de paal. 
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Mater iaa l  Thermo grenen, Thermo bamboo en 
                           Thermo essen

Eigenschappen vrije keuze van materialen voor 
een individueel tuinscherm

Types horizontale en verticale wanden

Thermo grenen profielen:
Thermo grenen rhombus 27x68 mm Art. 2062
Thermo grenen rhombus 27x140 mm Art. 2065
Thermo grenen rhombus 27x90 mm Art. 2063
Thermo grenen messing en groef 27x190 mm Art. 2066
Thermo grenen Zweeds rabat 20x140 mm Art. 2093
Thermo grenen kantplank 20x140 mm Art. 2064

Thermo bamboo profielen:
Thermo bamboo Xtreme 18x137 mm rhombus Art.1705
Thermo bamboo Xtreme 18x137 mm messing en groef Art. 2119

Thermo essen profielen:
Thermo essen rhombus 21x65 mm Art. 1503
Thermo essen messing en groef 21x130 mm Art. 1511

kijk voor mogelijke afmetingen op www.felixclercx.com 
Of vraag uw dealer naar de speciale Gevelbekleding/ Gardenwall brochure.

F e l i x wo o d  - 
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Houten Terrassen
3 . 1  B - f i x
3 . 2  H a r d h o u t
3 . 3  R o b i n i a
3 . 4  S t r u c t u r A L
3 . 5  A c c e s s o i r e s  N i v o
3 . 6   A c c e s s o i r e s  T e r r a s s e n
3 . 7   C o n s t r u c t i e h o u t

In het assor timent houten terrassen vindt u 
een ruime keuze aan houtsoor ten, 
afmetingen en profielen.
Voordat u zich gaat verdiepen in de eigenschappen van de diverse houtsoorten, kunt 
u het best over uw eigen wensen en eisen nadenken. Wanneer u antwoorden heeft op 
de volgende punten zal de juiste beslissing daarna heel eenvoudig zijn:

•	 Hoe	lang	wilt	u	van	uw	terras	genieten?	Is	uw	terras	een	korte	termijn
	 oplossing	of	van	tijdelijke	aard?	Of	wilt	u	eenmaal	investeren	en	moet	het		
	 dan	vele	jaren	meegaan?
•	 Hoe	hoog	is	uw	budget?		Klein	budget,	goede	middenklasse	of	high	end?
•	 Welke	bevestigingsmethode	wenst	u?	Traditionele	schroeven	of	onzichtbare			
	 bevestiging	door	middel	van	clips?
•	 Hoe	wordt	uw	terras	gemonteerd?	Met	afschot	of	volledig	waterpas?

Wanneer u bovenstaande beantwoord heeft, vindt u op de volgende pagina’s wat het 
best bij u past. U kunt zich ook laten informeren bij uw dealer.

Houten ter r assen

Bangkirai 27 x 190 mm

F e l i x T i m b e r  - 
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Kwal i te i t
FCQ (Felix Clercx Quality)
Hout is een natuurproduct en nooit hetzelfde. Dat maakt hout juist zo mooi. Maar daardoor kan soms ook 
onduidelijkheid ontstaan over welke natuurlijke eigenschappen van hout in welke mate aanwezig mogen zijn 
in bijvoorbeeld tuinhout. Om die reden hebben wij de Felix Clercx Quality (FCQ) in het leven geroepen, 
onze eigen kwaliteitsnorm, waarin wij de criteria beschrijven waaraan ons hout moet voldoen. Hiermee 
scheppen we duidelijkheid en waarborgen we een constante, hoge kwaliteit. De drie belangrijkste criteria 
zijn:

Kwaliteit van 
het hout
Felix Clercx werkt alleen met 
producenten die bekend staan om 
het beste hout. Daarnaast wordt
het hout na de kap onder op-
timale condities bewaard. Het 
zagen van het hout gebeurt dan 
ook nooit in het bos of tussenop-
slag, waar aantasting van het hout 
de kwaliteit kan verslechteren. 
Vermenging met inferieure hout-
soorten, wat tegenwoordig helaas 
veel voorkomt, is bij Felix Clercx 
Quality absoluut uitgesloten!

Betrouwbaarheid 
en legaliteit
Om de continuïteit en de leve-
ringsbetrouwbaarheid optimaal te 
houden, werkt Felix Clercx met 
meerdere leveranciers. Door de 
vaak jarenlange relaties weten we 
dat zij een betrouwbare bron zijn 
voor legaal hout. Onze partners 
beschikken over eigen kapconces-
sies en hebben doelstellingen die 
binnen de milieuvisie van Felix 
Clercx passen, zoals bijvoorbeeld 
een (FSC®-) certificering.

Kwaliteitscontrole

Het hout wordt altijd voor ver-
scheping, dus ter plaatse, gecon-
troleerd door ervaren kwaliteits-
controleurs. Geen Felix Clercx 
Quality?	Geen	verscheping!	De	
eisen zijn zeer hoog. Uiteraard 
vindt na binnenkomst van het 
hout in Nederland weer controle 
plaats, om u ook op deze wijze te 
verzekeren van het beste hout!

Juist bij hardhoutsoorten van tropische oorsprong is het van belang extra aandacht te besteden aan een ver-
antwoorde houtkap en milieubesparende productiemethoden. Bij Felix Clercx zijn beide gedachten diep in 
de bedrijfsfilosofie verankerd en zij vormen dan ook de basis voor het inkoopbeleid. Op 1 maart 2013 werd 
ook in Nederland de nieuwe Europese Handelsverordening 995/2010 van kracht (EUTr). Deze verordening 
schrijft voor dat enkel bewezen legaal hout in de Europese Unie ingevoerd mag worden. Felix Clercx als 
importeur juicht dit systeem van zorgvuldigheid toe en neemt hierin vanzelfsprekend haar verantwoordelijk-
heid. Door permanent toezicht in de landen van oorsprong, controle van de bosconcessies, kapvergunningen 
en exportlicenties van producenten wordt verzekerd dat ook uit ‘kritische’ landen uitsluitend legaal hout 
onder de naam FelixWood en FelixTimber naar Europa komt. Inzichtelijkheid in de exacte gang van zaken, in 
de risicobepaling en in de oorsprongsgebieden is voor Felix Clercx een vanzelfsprekendheid. 

Naast de legaliteit is ook het milieuaspect van belang. Het FSC-keurmerk is de meest zekere manier om 
een verantwoord bosbeheer te waarborgen. Felix Clercx zet zich voortdurend in voor een stijging van het 
aandeel FSC-gecertificeerd hout. Maar ook hout zonder FSC-certificaat vindt alleen onder de strengste 
voorwaarden zijn weg naar het Felix Clercx programma. Zo kunt u er als consument zeker van zijn altijd de 
veiligste keuze te hebben gemaakt voor het milieu. Vraagt u bij de vakhandel dan ook altijd naar de originele 
FelixWood en FelixTimber producten. Meer informatie over onze keurmerken vindt u op 
www.felixclercx.com.

Herkomst
Legaliteit en milieubescherming

Uitgebreide informatie over de kwaliteitseisen van FCQ vindt u op www.felixclercx.com.

F e l i x T i m b e r  - 
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1: Bangkirai 2: Afrikulu 3: Afrikulu
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Terrassen

Mater iaa l  Hardhout

Eigenschappen duurzaam, warme uitstraling

Types gegroefd, geribd en vlak; zichtbare en onzichtbare 
                 bevestiging

Hardhout
Klassiek hardhout is nog steeds het beste en meest eerlijke materiaal voor het bouwen van uw terras. De 
houtkeuze is altijd afhankelijk van de eisen en gewenste eigenschappen:

Bangkirai: de klassieker voor uw terras
- Jarenlange ervaring, solide terrassen- en constructiehout
- Duurzaamheidklasse 1-2 zorgt voor lange levensduur, vele afmetingen en oppervlakken leverbaar

Afrikulu/Mukulungu: het "betere Bangkirai"
- Duurzaamheidklasse 1 en dus bijna onverwoestbaar
- korte vezel, compacte celstructuur, hoog gewicht = robuust oppervlak
- Vooral met glad geschaafd oppervlak is Afrikulu onverslaanbaar. Gewoon perfect
- Echt hout, geen menging, zeer homogeen
- roodachtig-warme kleur en gelijkmatige lichte vergrijzing
- Ook verkrijgbaar als praktisch “buitenparket”, elegante clipplanken en gevingerlast (uitermate recht)
- Een goed alternatief voor Padouk

Andere houtsoorten: eindeloze alternatieven
- Ipé, Kapur, Garapa en robinia
- Voor elk doel en voor ieders budget de juiste houtsoort

Als alternatief op dit houtassortiment vindt u vanaf pagina 6 een uitgebreid 
assortiment in WPC terrasplanken, praktisch onderhoudsvrij!

F e l i x T i m b e r  - 
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1: Afrikulu - 2: Afrikulu - 3: Garapa

B-f ix Cl ipsysteem  
  
Passend bij de trend van terrassen met een vlakke bovenzijde, vormen de clipsystemen van Felix Clercx een 
eenvoudige en duurzame manier om uw terras zonder zichtbare schroeven te monteren.

C l ipsysteem Hardhout

Sp
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ti
e Mater iaa l  Afrikulu, Ipé en Garapa

Eigenschappen onzichtbare bevestiging

Types Classic 

Assor timent B-fix terrasplanken
Art.	1530	Garapa	KD	B-fix	21x145	mm	 Art.	1532	Ipé	B-fix	21x145	mm Art.	2083	Afrikulu	KD	B-fix	FSC	21x145	mm

Art.	1882	Afrikulu	KD	B-fix	FSC	25x145	mm

B-Fix One montage clipset,  rvs.
verpakt per 100 stuks 
incl. schroeven en bit 
Art. 1012

B-Fix Black montage clipset, rvs.
verpakt per 100 stuks 
incl. schroeven en bit 
Art. 1013

B-Fix begin- / eind clipset, rvs.
verpakt per 50 stuks 
incl. schroeven en bit 
Art. 1014

Ook leverbaar in de mooie houtsoort Padouk, vraag uw dealer

F e l i x T i m b e r  - 
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Hardhout

Hardhout terrassen
Ook een houten terras dient goed gepland te worden:
•	 onderbalken (minimaal dezelfde duurzaamheid en gewichtsklasse als terrasplank nemen) van de ondergrond                  

loskoppelen en de maximale afstanden niet overschrijden
•	 afschot (2%)  in de plankrichting inplannen
•	 voorboren en verzinken reduceert scheurvorming
•	 2 rVS schroeven (bijv. 5 x 60 bij 25 mm planken) per kruispunt met de onderconstructie  plaatsen
•	 kopse kanten beschermen, regelmatig reinigen, oliën en voldoende ventilatie zorgen voor een duurzaam 

mooi terras

Grof  -  geeft een krachtige uitstraling aan uw tuin 
Brede, rechte groeven vormen een regelmatig patroon aan de oppervlakte van dit terrastype. Bevestiging met 
schroeven geeft een marine look. 

F i jn-  geeft een verfi jnde uitstraling aan uw tuin
Fijne ribbels geven een prachtig strookeffect aan de oppervlakte van uw terras. Kies extra smalle planken voor 
een nog fijnere optiek. Smalle planken geven bij een klein oppervlak bovendien een ruimtelijk effect. Ook deze 
planken zijn te bevestigen met schroeven.

V lak -  geeft een moderne uitstraling aan uw tuin
Een vlak oppervlak straalt rust en kalmte uit en past goed in de moderne tuin. De planken kunnen geschroefd 
worden, maar om de eenheid van het terras niet te verstoren is het gebruik van clips voor een onzichtbare 
bevestiging aan te bevelen. lees op pagina 47 meer over deze bevestigingsmethode, waarmee u de uitstraling van 
een parketvloer creëert.
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Mater iaa l  Bangkirai, Afrikulu en Garapa

Eigenschappen duurzaam, warme uitstraling

Types Grof, Fijn en Vlak
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Aanwi jz ingen voor de montage
Zodat u lang plezier van uw houten terras zult hebben
•	 Schroeven van boven met roestvrij staal, 2x per kruispunt van de onderconstructie, altijd voorboren 
       en verzinken.
•	 Onderconstructie stabiel  en in de juiste richting te plaatsen, zorgen voor waterafvoer en ventilatie.
•	 Koppen van de terrasplanken altijd behandelen met kopkantsealer. laatste schroef niet verder dan                   

5 cm van het einde.
•	 Voor afschot zorgen in de groefrichting van de plank, voegafstand aanhouden                                                      

(voor volledige montagehandleiding zie www.felixclercx.com).
•	 lichte scheuren, kromtrekken en vergrijzing horen bij natuurlijk hout. Echter door regelmatig  te oliën kunt    

u dit verminderen.
•	 Wees voorzichtig met ijzer (schroeven /gereedschappen /cement en cementstof/gazonmest). Dit veroorzaakt                

namelijk zwarte oxidatie vlekken (tips voor het verwijderen zie www.felixclercx.com).

1: Afrikulu 25 x 145 mm 2: Bangkirai 25 x 145 mm 3: Bangkirai 25 x145 mm

Assor timent houten terrassen
Bangkirai 21x145 mm
Bangkirai 25x145 mm

Afrikulu 25x145 mm
Garapa 25x145 mm

Bangkirai 27x145 mm
Afrikulu 45x145 mm

Afrikulu 21x145 mm
Garapa 21x145 mm
Bangkirai 25x120 mm
Bangkirai 25x145 mm

Afrikulu 25x145 mm
Garapa 25x145 mm
Bangkirai 27x145 mm
Bangkirai 27x190 mm

Garapa 27x190 mm
Bangkirai 28x95 mm
Bangkirai 45x145 mm
Bangkirai 45x190 mm

Bangkirai 19x90 mm
Bangkirai 25x145 mm

F e l i x T i m b e r  - 
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robin ia
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Eigenschappen Europees hardhout

Types terrasdelen

robin ia  -  Er vaar de natuur van dichtbij
De duurzame Europese hardhoutsoort robinia is perfect voor de toepassing in houten terrassen. Met de 
vlakke geschaafde planken in 22 x 120 mm kiest u voor een strakke en natuurlijke uitstraling. De planken 
hebben een grote stabiliteit dankzij de subtiele dwarse vingerlasverbinding. bovendien kunt u lang plezier 
hebben van een robinia terras: deze houtsoort valt in duurzaamheidsklasse I-II.

Kortom, met robinia kiest u voor een strak, natuurlijk en duurzaam terras, met bovendien een 
verantwoorde herkomst. Een prima keuze!

Assor timent Robinia
Art. 2243 Robinia KD.
22x120 mm vlak geschaafd
Lengte 300 en 400 cm

F e l i x T i m b e r  - 
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StructurAl

QR code: montagevideo StructurAL
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Eigenschappen duurzaam en 
stabiele onderconstructie

Types onderconstructie

S tructurAl
Het complete, eenvoudig monteerbare duurzame aluminium onderconstructie systeem.
Met slechts een paar onderdelen, kunt u eenvoudig een duurzame onderconstructie maken.

StructurAL
aluminium balk 40x60 mm 
wanddikte 2 mm 
Art. 2192

Schroeven voor hout op StructurAL
4,5x40 mm verpakt per 100 stuks 
incl bit
Art. 2197 Grijs
Art. 2198 Bruin

hoekverbinder
Art. 2193

Tegeldrager, PVC zwart
Art. 2051 verstelbaar 25-40 mm
Art. 2053 verstelbaar 40-60 mm
Art. 1043 verstelbaar 50-80 mm
Art. 1044 verstelbaar 80-140 mm
Art. 1045 verstelbaar 140-230 mm

Verlengstuk voor Alu balk 40x60 mm
Art. 2187

Adapter voor Tegeldrager, 
PVC zwart
Art. 2194

Begin- eindclip voor StructurAL.
verpakt per 10 stuks incl schroeven
Art. 2196

cobra Tee Clip voor StructurAL
verpakt per 90 stuks 
incl schroeven en bit.
Art. 2195

F e l i x T i m b e r  - 
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3.5 Accessoires Nivo 
Met Nivo biedt Felix Clercx een totaal oplossing voor de onderconstructie van uw terras. Worteldoek, 
vloerdragers en onderbalken. Door het gebruik van op elkaar afgestemde en hoogwaardige accessoires be-
reikt u een gemakkelijke en vlotte installatie en heeft u de zekerheid van een duurzaam totaalontwerp.

          Accessoires Nivo
worteldoek ter voorkoming 
van onkruid onder uw terras 
zwart
Art. 1032 gesneden 2x5 m=10m2

Art. 1031 op rol 2x100m= 200m2

Onderbalken hardhout, 
diverse uitvoeringen 
en afmetingen

Vloerdrager, PVC, zwart
Art. 1038 verstelbaar van 25-40 mm
Art. 1039 verstelbaar van 40-60 mm
Art. 1040 verstelbaar van 50-80 mm 
Art. 1041 verstelbaar van 80-140 mm
Art. 1042 verstelbaar van 140-230 mm

Onderbalken Aluminium RAL 7016 
30x50 mm 
wanddikte 2 mm
L 400 cm 
Art. 2179

Tegeldrager, PVC zwart
Art. 2051 verstelbaar 25-40 mm
Art. 2053 verstelbaar 40-60 mm
Art. 1043 verstelbaar van 50-80 mm
Art. 1044 verstelbaar van 80-140 mm
Art. 1045 verstelbaar van 140-230 mm

Alu-balken verbinder voor Alu 
30x50 mm
26x46 mm
Art. 1059

Vloerdrager verhoger, PVC
zwart
60 mm
Art. 1046 

Onderbalken Aluminium 
RAL 7016
24x40 mm wanddikte 2 mm
L 400 cm 
Art. 1725

Nivelleringsplaat PVC 
2-5% Afschot
Art. 1775

Afstand-band voor Alu-balken
EPDM zwart, 5x10 mm 
20 meter lang
Art. 1069 comprimeerbaar (shore15)
Art. 1720 minimaal comprimeerbaar 
(shore70)

Rubberen onderlegger, zwart
Art. 1058 90x90x8 mm 
verpakt per 24 stuks
Art. 1776 90x60x3 mm 
verpakt per 60 stuks

Ventilatierooster, 
voor betere ventilatie 
van uw terras
11,8x100 cm, 2 cm hoog
Art. 1936 kunststof
Art. 1937 staal verzinkt   
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3.6 Accessoires Terrassen  
Felix Clercx biedt met Cobra een duurzaam accessoires concept: rVS schroeven, boortjes en clips voor uw terras.

           Accessoires Cobra
RVS Schroeven Torx zelfborend
verpakt per 100 stuks incl. bit
Art. 1009 5x50 mm
Art. 1010 5x60 mm

Cobra wrench 
Montagehulp bij terrassenbouw
Art. 1056

Cobra Clipsets zwart
verpakt per 90 stuks
incl. schroeven en bit
Art. 1049 voor 20 mm delen
Art. 1047 voor 24 mm delen
zonder schroeven:
Art. 1963 voor 20 mm delen
Art. 1050 voor 24 mm delen

Kopkantsealer
ter vermindering van 
kopscheuren bij terrasdelen
Art. 1077 250 ml
Art. 1938 750 ml

Cobra Begin- /eindclipsets zwart 
verpakt per 30 stuks 
incl. schroeven en bit
Art. 1773 voor 20 mm delen
Art. 1774 voor 24 mm delen

Houtolie Bangkirai / Afri-kulu
voor roodbruine houtsoorten
Art. 1073 
2,5 Liter 

Montageschroeven 5x50 mm
verpakt per 150 stuks incl. bit
Art. 1717 Silver Grey
Art. 2026 Silver Grey (Aisi304)
Art. 2027 Brown (Aisi304)

Felix Clercx Houtontgrijzer
Art. 1076 
1 Liter

Schroeven zelfborend 
Voor Alu onderbalken 
zwart
verpakt per 90 stuks 
4,2x16 mm
Art. 1006

Urban Deck Anti-Slip-Strip
Polyester, zwart
Art. 1034 5x100 cm
Art. 1036 5x150 cm

Nova-Clip-set voor 21 mm 
Thermo-delen, zwart
verpakt per 90 stuks
incl. schroeven en bit
Art. 1055

Silicium Borstel met steel
speciaal voor onderhoud van uw 
Bamboe terras
Art. 1057
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3.7 Construct iehout

Hout alleen voor terrassen?

Natuurlijk kunt u met hout nog veel meer wensen realiseren. Wij hebben passend constructiehout in ver-
scheidene houtsoorten voor u voorradig. Vraag uw dealer naar de mogelijkheden voor: 

•	 	Tuinplanken	voor	decoratieve	ideeën
•	 	Planken	en	balken	voor	tuinkasten	of	banken	
•		 	Zware	palen	tot	145	x	145	mm	voor	bijvoorbeeld	pergola’s,	overkappingen	of	poorten	en	bruggen

Met ons assortiment FelixTimber constructiehout heeft u oneindig veel mogelijkheden.

Geschaafde profielen

Tuinscherm afmetingen:
16 x 145 mm
18 x 95 mm
18 x 145 mm
19 x 90 mm
19 x 145 mm enkel rabat
21 x 145 mm dubbel rabat

Terrasplank afmetingen:
19 x 90 mm
21 x 145 mm
25 x 120 mm
25 x 145 mm
27 x 145 mm
27 x 190 mm
28 x 95 mm
35 x 120 mm
45 x 145 mm
45 x 190 mm 

Onderconstructie afmetingen

40 x 60 mm
40 x 65 mm
42 x 68 mm
45 x 65 mm
45 x 70 mm
45 x 90 mm
45 x 145 mm
45 x 190 mm

paal afmetingen
65 x 65 mm
68 x 68 mm
85 x 85 mm
90 x 90 mm
120 x 120 mm
145 x 145 mm

Afmetingen  Ruw

Constructie-hout
50 x 150 mm
50 x 200 mm

Funderingspalen
40 x 40 mm
50 x 50 mm
60 x 60 mm
70 x 70 mm

Palen 
70 x 70 mm
155 x 155 mm

Overzicht Afmetingen
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4.1 Combi-schermen
4 . 1 . 1   I d e A L   A l u - s c h e r m e n
4 . 1 . 2  S e r i A L  A l u - s c h e r m e n
4 . 1 . 3   R a b a t  s c h e r m e n
4 . 1 . 4   S c h e r m e n  M o d e r n

4.2 Houten schermen
4 . 2 . 1  E l e g a n t
4 . 2 . 2   C h a r m a n t
4 . 2 . 3   Tr e l l i s s e n

4.3 Tuinhekken

4.4 Accessoires

1: IdeAL Horizon Castle Gray

Tuinschermen 
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4 . 1

1: Horizon Castle Gray 2: Horizon Ipé 3: Horizon Castle Gray 4: Horizon Castle Gray

Combi-schermen

Combischermen  - Eindeloos combineren!

In tegenstelling tot kant en klare schermen kunt u met onze combischermen praktisch iedere maat en 
ieder design realiseren. Met keuze uit stabiele aluminium palen en u-lijsten en vullingen van hardhout, 
Fiberon-WPC, thermohout of thermo bamboe heeft u volledig vrije ontwerpmogelijkheden. Slechts enkele 
onderdelen zijn nodig voor uw individuele maatwerk tuinscherm. Onze combischermen bieden u voordelen 
die u met een normaal tuinscherm niet kunt waarmaken:

•	 U bent geheel vrij in de afmeting: de meeste huizen hebben tuinafmetingen waarbij door de aannemer 
geen rekening is gehouden met standaard schutting afmetingen. Of er zijn regels opgesteld door de 
gemeente waardoor u zich aan bepaalde hoogtes moet houden.  Voor combischermen is dit absoluut 
geen probleem. Door het modulaire systeem kunt u zelf de grootte van uw scherm bepalen, bijna alles 
is daarmee mogelijk om te maken. Op de centimeter nauwkeurig, kunt u uw tuin inrichten met onze 
combischermen. 

•	 U	bent	geheel	vrij	in	de	stijl	die	u	wenst:	wilt	u	een	mix	van	materialen?	Palen	en	profielen	in	alumi-
nium (zilver rAl 9006 of in de trendkleur antraciet rAl 7016) gecombineerd met een vulling in WPC, 
glas of een warme hardhouten plank.  Geen probleem, de keuze hierin is enorm!

•	 Stabiel en robuust: een schutting moet tegen een stootje kunnen. De palen van het IdeAl combi-
scherm hebben een uniek systeem dat extra versterkingen biedt en die ook bij hoge windbelasting 
voor	optimale	stabiliteit	zorgen.	Heeft	u	in	uw	tuin	een	zachte	grond	of	een	harde	grond?	Geen	pro-
bleem. U kunt, of de paal direct in de grond/beton zetten, óf kiezen voor een verankering in de grond 
waar u ons systeem op vastschroeft.

Tip: De combinatie aluminium en WPC (Serie IdeAl en SeriAl) is een combinatie die enorm onderhouds-
arm is. Geen scheurvormingen, geen vergrijzing, u hoeft niet meer te oliën. Elk seizoen na de winter een 
enkel schoonmaakbeurtje. Met het combisysteem is het éénmaal opbouwen en daarna voor lange tijd van 
uw schutting genieten!

Bekijk ook de schermconfigurator op www.felixclercx.com!
 

Sp
ec

ifi
ca

ti
e Mater iaa l  Aluminium rAl 9006 en rAl 7016, 

WPC vulling

Eigenschappen rabatsysteem : eindeloze 
combinatiemogelijkheden

Types Aluminium of Alu-WPC-combinaties
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Authorization

to use the quality sign

This is to certify that

ASAS Alüminyum. Sanayi ve Ticaret A.S.
Akyazi Ilçesi Küçücek Beldesi Kisla Alani Mevki

TR – 54540 Adapazari

Licence number: 1406
is authorized to use the quality sign which is shown above according to the REGULATIONS FOR
THE USE OF THE QUALICOAT QUALITY SIGN FOR PAINT, LACQUER AND POWDER
COATINGS ON ALUMINIUM FOR ARCHITECTURAL APPLICATIONS.

Period of validity of the licence: until 31.12.2013
Date of issue of the licence: 08.01.2004

Zurich, 21 December 2012

QUALICOAT CERTIFICATION BODY

Josef Schoppig
AC-Fiduciaire SA

Mohammed C. Panam 
President SCESp 045

Mailing address: 
QUALICOAT, P.O. Box 1507, CH-8027 Zurich
Domicile:
QUALICOAT c/o AC-Fiduciaire SA, Tödistrasse 47, CH-8002 Zurich

Phone:
Fax:
E-mail:
Internet:

+41 (0)43 305 09 70/79
+41 (0)43 305 09 98

info@qualicoat.net
www.qualicoat.net

4 . 1 1

PErMA-
TECHUlTrA

1. IdeAL Horizon Castle Gray 2:  IdeAL Horizon Castle Gray 3: IdeAL Horizon Ipé

Uniek en modern
Geeft een persoonli jke uitstraling aan uw tuin
Scheurvorming, kromtrekken en vergrijzing behoren door deze ideale materiaalcombinatie, tot de verleden tijd. 
De combinatie van het stabiele aluminium en de vulling van Fiberon Horizon en Symmetry WPC staat voor een 
hoogwaardig en duurzaam systeem, dat naast gemakkelijk te monteren is, ook vooral onderhoudsarm is.  

Het is met iedere stijl te combineren doordat u keuze heeft uit meerdere kleurvullingen. U bepaalt zelf of u 
uw scherm geheel uit aluminium maakt of toch kiest voor een vulling in WPC. Of wilt u een shuttersysteem 
of	zelfs	glas	in	uw	combischerm?	Alles	is	mogelijk.	Op	de	volgende	pagina	staan	meerdere	voorbeelden	die	u	
geheel naar uw eigen wens kunt delen, of te veranderen zijn met losse onderdelen uit ons pakket.  

Tip

Combischermen kunt u gemakkelijk tussen bijv. bestaande muurpalen bevestigen. 
Dit past altijd ! Gegarandeerd! 
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e

Mater iaa l  Aluminium rAl 9006 en rAl 7016

Eigenschappen eindeloze combinatiemogelijkheden

Types vullingen 80/120 cm WPC of compleet aluminium

IdeAl Alu -  schermen

F e l i x wo o d  - 
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16 5 4 2

8

A. WarmSienna

B. Graphite

C. Burnt Umber

D. Cinnabar

E. Ipé

F. Castle gray

IdeAl
Met slechts een paar onderdelen maakt u vele var iaties:
De losse onderdelen om uw tuinscherm naar eigen wens in te delen vindt u op pagina 86-87. 
Gemakkelijk te reinigen, nauwelijks onderhoud. Enkel de uitwerpselen van vogels, moet u op 
korte termijn verwijderen om eventuele verkleuringen te voorkomen, zoals u ook bij uw auto 
meteen moet doen. Ontwerp eenvoudig zelf uw eigen tuinscherm en bereken de kosten met de      
tuinschermconfigurator op www.felixclercx.nl

1. Begin- / eindprofiel

2. Tussenprofiel

3. Vulling

4. U-lijst

5. Paal

6. Palenkap

F e l i x wo o d  - 
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Graphite
Scherm 9305 180x180cm
Scherm 9306 180x200cm
RAL 9006
9 planken Graphite vulling
Scherm 9307 180x180cm
Scherm 9308 180x200cm
RAL 9006
6 planken Graphite vulling

Burnt Umber
Scherm 9309 180x180cm
Scherm 9310 180x200cm
RAL 9006
9 planken Burnt Umber vulling
Scherm 9311 180x180cm
Scherm 9312 180x200cm
RAL 9006
6 planken Burnt Umber vulling

warm sienna
Scherm 9301 180x180cm
Scherm 9302 180x200cm
RAL 9006
9 planken warm Sienna vulling
Scherm 9303 180x180cm
Scherm 9304 180x200cm
RAL 9006
6 planken warm Sienna vulling

Graphite
Scherm 9205 180x180cm
Scherm 9206 180x200cm
RAL 7016
9 planken Graphite vulling
Scherm 9207 180x180cm
Scherm 9208 180x200cm
RAL 7016
6 planken Graphite vulling

Burnt Umber
Scherm 9209 180x180cm
Scherm 9210 180x200cm
RAL 7016
9 planken Burnt Umber vulling
Scherm 9211 180x180cm
Scherm 9212 180x200cm
RAL 7016
6 planken Burnt Umber vulling

warm sienna
Scherm 9201 180x180cm
Scherm 9202 180x200cm
RAL 7016
9 planken warm Sienna vulling
Scherm 9203 180x180cm
Scherm 9204 180x200cm
RAL 7016
6 planken warm Sienna vulling
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Cinnabar
Scherm 9313 180x180cm
Scherm 9314 180x200cm
RAL 9006
9 planken Cinnabar vulling
Scherm 9315 180x180cm
Scherm 9316 180x200cm
RAL 9006
6 planken Cinnabar vulling

Ipé
Scherm 9317 180x180cm
Scherm 9318 180x200cm
RAL 9006
9 planken Ipé vulling
Scherm 9319 180x180cm
Scherm 9320 180x200cm
RAL 9006
6 planken Ipé vulling

Castle gray
Scherm 9321 180x180cm
Scherm 9322 180x200cm
RAL 9006
9 planken Castle gray vulling
Scherm 9323 180x180cm
Scherm 9324 180x200cm
RAL 9006
6 planken Castle gray vulling

RAL 9006
Scherm 9325 180x180 cm
Scherm 9326 180x200 cm
RAL 9006
18	profielen	alu	RAL	9006	
vulling
Scherm 9327 180x180cm
RAL 9006
12	profielen	alu	RAL	9006	
vulling	5	Trellis	profielen

Cinnabar
Scherm 9213 180x180cm
Scherm 9214 180x200cm
RAL 7016
9 planken Cinnabar vulling
Scherm 9215 180x180cm
Scherm 9216 180x200cm
RAL 7016
6 planken Cinnabar vulling

Ipé
Scherm 9217 180x180cm
Scherm 9218 180x200cm
RAL 7016
9 planken Ipé vulling
Scherm 9219 180x180cm
Scherm 9220 180x200cm
RAL 7016
6 planken Ipé vulling

Castle gray
Scherm 9221 180x180cm
Scherm 9222 180x200cm
RAL 7016
9 planken Castle gray vulling
Scherm 9223 180x180cm
Scherm 9224 180x200cm
RAL 7016
6 planken Castle gray vulling

RAL 7016
Scherm 9225 180x180cm
Scherm 9226 180x200cm
RAL 7016
18	profielen	alu	RAL	7016	
vulling
Scherm 9227 180x180cm
Scherm 9228 180x200cm
RAL 7016
12	profielen	alu	RAL	7016	
vulling	5	Trellis	profielen
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4 . 1 2 

UlTrA

Ser iAl -  wPC en Aluminium in perfectie
Deze stabiele, lichtgewicht WPC holkamer plank, vormt samen met de aluminium palen, de basis van dit
veelzijdig rabatsysteem. De rabatplanken SeriAl zijn verkrijgbaar in vier aansprekende, warme, multicolor 
kleuren. Dankzij hun beschermlaag (co-extrusie geborsteld)  zijn ze absoluut UV-bestendig waardoor ze ook 
mooi blijven zonder dat u hier veel onderhoud aan heeft.

Ook met dit systeem kunt u praktisch iedere afmeting van schutting realiseren. Omdat het een holkamer 
plank is, is de totaalconstructie lichter van gewicht, maar blijft vooral stabiel en daarnaast prijsgunstig. 

•	 UV-bestendig vanaf dag één
•	 onderhoudsarm dankzij de speciale beschermlaag 
•	 levendige kleuren, bijna niet van echt hout te onderscheiden 
•	 gemakkelijk op maat te maken 
•	 stabiel, ook in gebieden met veel wind dankzij het versterkte palensysteem

Alle onderdelen, het montage-overzicht en zeven kant-en-klare voorbeelden vindt u op de volgende pagina’s. 
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1: SeriAL Alu met Decoprofiel 2: SeriAL Multibrown wild 3: SeriAL Alu met topprofielen

Mater iaa l  WPC / Aluminium

Eigenschappen moderne materiaalmix, flexibel, 
onderhoudsarm

Types WPC vulling in Multigrey light & dark, 
Multibrown wild, Teak en 2 kleuren aluminium 

Ser iAl Alu -  WPC schermen
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A. Multi Brown wild

B. Multi Grey Dark

C. Teak

D. Multi Grey Light

E. Alu RAL 7016

SerIAl
Met slechts een paar onderdelen maakt u vele var iaties:
De losse onderdelen om uw tuinscherm naar eigen wens in te delen vindt u op pagina 86-87. 
Gemakkelijk te reinigen, nauwelijks onderhoud. Vanwege de holkamer-constructie van het 
SeriAl-systeem kan het scherm mogelijk licht bol gaan staan in de richting van de zon. Om dit 
effect duidelijk te reduceren, kiest u voor de extra stabiliseringlijst-set (Art. 1991 of Art. 2145). 
Ontwerp eenvoudig zelf uw eigen tuinscherm en bereken de kosten met de tuinschermconfigurator 
op www.felixclercx.nl. Hier vindt u ook de montagehandleiding voor deze schermen

1. Startprofiel

2. Topprofiel

3. Vulling

4. U-lijst en pvc opvul U-lijst 

5. Paal

6. Palenkap

7

8
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Brown wild
Scherm 9001 180x180cm
RAL 9006 
Multibrown wild vulling 11 st.
Scherm 9002 180x180cm
RAL 9006 
Multibrown wild vulling 8 st.
5	Trellis-profielen

Grey dark
Scherm 9003 180x180cm 
RAL 9006 
Multigrey dark vulling 11 st.
Scherm 9004 180x180cm
RAL 9006 
Multigrey dark vulling 8 st.
5	Trellis-profielen	

Grey l ight
Scherm 9005 180x180cm
RAL 9006 
Multigrey light vulling 11 st.
Scherm 9006 180x180cm
RAL 9006 
Multigrey light vulling 8 st.
5	Trellis-profielen	

Teak
Scherm 9007 180x180cm
RAL 9006 
Teak vulling 11 st.
Scherm 9008 180x180cm
RAL 9006 
 Teak vulling 8 st.
6	Trellis-profielen	

Brown wild
Scherm 9101 180x180cm
Scherm 9102 180x200cm 
RAL 7016 
Multibrown wild vulling 11 st.
Scherm 9103 180x180cm
Scherm 9104 180x200cm
RAL 7016 
Multibrown wild vulling 8 st. 
5	Trellis-profielen	

Grey dark
Scherm 9105 180x180cm
Scherm 9106 180x200cm
RAL 7016 
Multigrey dark vulling 11 st.
Scherm 9107 180x180cm
Scherm 9108 180x200cm
RAL 7016 
Multigrey dark vulling 8 st.
5	Trellis-profielen	

Grey l ight
Scherm 9109 180x180cm
Scherm 9110 180x200cm
RAL 7016 
Multigrey light vulling 11 st.
Scherm 9111 180x180cm
Scherm 9112 180x200cm
RAL 7016 
Multigrey light vulling 8 st.
5	Trellis-profielen	

Teak
Scherm 9113 180x180cm 
RAL 7016 
Teak vulling 11 st.
Scherm 9114 180x180cm
RAL 7016 
Teak vulling 8 st.
6	Trellis-profielen	
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Brown wild
Scherm 9009 180x180cm
RAL 9006 
Multibrown wild vulling 11 st.
en 3 decorlijsten
Scherm 9010 180x180cm
RAL 9006 
Multibrown wild vulling 10 st.
en 9 decorlijsten

Grey dark
Scherm 9011 180x180cm
RAL 9006
Multigrey dark vulling 11 st.
en 3 decorlijsten
Scherm 9012 180x180cm
RAL 9006 
Multigrey dark vulling 10 st.
en 9 decorlijsten

Alu RAL 7016
Scherm 9015 180x180cm
RAL 9006 11 st.
en 3 decorlijsten
Scherm 9016 180x180cm
RAL 9006 10 st.
en 9 decorlijsten

Grey l ight
Scherm 9013 180x180cm
RAL 9006
Multigrey light vulling 11 st.
en 3 decorlijsten
Scherm 9014 180x180cm
RAL 9006
Multigrey light vulling 10 st.
en 9 decorlijsten

RAL 7016
Scherm 9115 180x180cm
Scherm 9116 180x200cm
RAL 7016
12	profielen	alu	vulling
Scherm 9117 180x180cm
Scherm 9118 180x200cm
RAL 7016
17	Trelllis-profielen

Alu RAL 9006
Scherm 9017 180x180cm
RAL 9006
17	Trelllis-profielen

Alu RAL 7016
Scherm 9121 180x180cm
Scherm 9122 180x200cm
RAL 7016
Alu RAL 7016 vulling 11 st. 
en 3 decorlijsten

Alu RAL 7016
Scherm 9119 180x180cm
Scherm 9120 180x200cm
RAL 7016 
Alu RAL 7016 vulling 10 st. 
en 9 decorlijsten 
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Grey dark
180x180cm RAL 7016
Multigrey dark vulling 10 st.
en ESG-glas 15 cm
Scherm 9132 gesatineerd
Scherm 9133 streep-gesatineerd

Brown wild
180x180cm RAL 7016
Multibrown wild  vulling 10 st. 
en ESG-glas 15 cm
Scherm 9130 gesatineerd
Scherm 9131 streep-gesatineerd

Grey l ight
180x180cm RAL 7016
Multigrey light vulling 10 st. 
en ESG-glas 15 cm
Scherm 9134 gesatineerd
Scherm 9135 streep-gesatineerd

Teak
180x180cm RAL 7016
Teak vulling 10 st. 
en ESG-glas 15 cm
Scherm 9136 gesatineerd
Scherm 9137 streep-gesatineerd 

Grey dark
180x180cm RAL 7016
Multigrey dark vulling 9 st. 
en ESG-glas 30 cm
Scherm 9140 gesatineerd
Scherm 9141 streep-gesatineerd

Brown wild
180x180cm RAL 7016
Multibrown wild vulling 9 st.
en ESG-glas 30 cm
Scherm 9138 gesatineerd
Scherm 9139 streep-gesatineerd

Grey l ight
180x180cm RAL 7016
Multigrey light vulling 9 st. 
en ESG-glas 30 cm
Scherm 9142 gesatineerd
Scherm 9143 streep-gesatineerd

Teak
180x180cm RAL 7016
Teak vulling 9 st.
en ESG-glas 30 cm
Scherm 9144 gesatineerd
Scherm 9145 streep-gesatineerd 
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Losse onderdelen Ser iAL
SeriAL	WPC	Profiel	21x160	mm	
(werkende hoogte 150 mm)
Art. 1727 Multigrey dark L179 cm
Art. 2148 Multigrey dark L199 cm
Art. 1892 Multigrey light L179 cm
Art. 2149 Multigrey light L199 cm

Aluminium 
WPC	profiel	RAL	7016	
21x160 mm 
(werkende hoogte 150 mm)
Art. 1931 L180 cm
Art. 2154 L200 cm

SeriAL	WPC	Profiel	21x160	mm	
(werkende hoogte 150 mm)
Art. 1726 Multibrown wild L179 cm
Art. 2150 Multibrown wild L199 cm
Art. 2071 Teak L179 cm

Aluminium U-Lijsten
Art. 1200 RAL 7016 L180 cm
Art. 1202 RAL 7016 L200 cm
Art. 1839 RAL 9006 L180 cm
Art. 1852 RAL 9006 L200 cm

Serial	WPC	Profiel	21x310	mm	
(werkende hoogte 300 mm)
Art. 2190 Multigrey dark L179 cm
Art. 2191 Multigrey light L179 cm

PVC opvul U-Lijst 
opvulling bij 21 mm 
ipv 24 mm 
vulling in U-Lijst 
zwart 
20x24 mm
Art. 1778 L 180 cm

Aluminium	Decoprofiel	
RAL 9006 14x35 mm 
(werkende hoogte 25 mm)
Art. 1992 L180 cm
Art. 2155 L200 cm

Aluminium SeriAL 
Startprofiel
24x75 mm
Art. 1218 RAL 7016 L180 cm
Art. 2153 RAL 7016 L200 cm
Art. 1917 RAL 9006 L180 cm

Stabiliseringslijst-set 
met 4 stuks 10x20 mm 
staal, onbehandeld
Art. 1991 L176 cm
Art. 2145 L196 cm

Aluminium SeriAL 
Topprofiel	
24x75 mm
Art. 1216 RAL 7016 L180 cm
Art. 2152 RAL 7016 L200 cm
Art. 1918 RAL 9006 L180 cm

Glas inzetstuk
ESG 8 mm dik
gesatineerd
Art. 2210 14,4x179 cm
Art. 2211 29,4x179 cm

Glas inzetstuk
ESG 8 mm dik
streep gesatineerd
Art. 2212 14,4x179 cm
Art. 2213 29,4x179 cm

Alu glaslijst onder RAL 7016
Art. 2230 L179 cm

Alu glaslijst boven RAL 7016
Art. 2231 L179 cm

Grey l ight
Scherm 9150 195x180cm 
RAL 7016
Grey light vulling 6 st. 
30cm hoog
Scherm 9020
RAL 9006
Grey light vulling 6 st.
30cm hoog

Grey dark
Scherm 9151 195x180cm 
RAL 7016
Grey dark vulling 6 st.
30cm hoog
Scherm 9021
RAL 9006
Grey dark vulling 6 st.
30cm hoog
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Ontwerp eenvoudig zelf u eigen tuinscherm en bereken de kosten met de tuinschermconfigurator 
op www.felixclercx.com

Basissets en losse onderdelen IdeAL
A. Basisset 180x180 cm 
voor 9x Vulling
4x Alu U-Lijst L 180 cm 
2x	Alu	Beginprofiel	L	180	cm	
4x	Alu	Tand&Groef	profiel	L	180	cm	
1x IdeAL Schroevenset

B. Basisset 180x180 cm 
voor 6x Vulling
4x Alu U-Lijst L 180 cm
2x	Alu	Beginprofiel	L	180	cm
8x	Alu	Tand&Groef	profiel	L	180	cm
1x IdeAL Schroevenset

Aluminium U-Lijsten
Art. 1200 RAL 7016 L 180 cm
Art. 1202 RAL 7016 L 200 cm
Art. 1839 RAL 9006 L 180 cm
Art. 1852 RAL 9006 L 200 cm

Aluminium	Begin-	en	Eindprofiel	
24x100 mm 
Art. 1211 RAL 7016 L 180 cm
Art. 1213 RAL 7016 L 200 cm
Art. 1214 RAL 7016 L 400 cm
Art. 1915 RAL 9006 L 180 cm
Art. 1916 RAL 9006 L 200 cm

Koppelstrip voor Fiberon® vulling
PVC zwart 3x16 mm
Art. 1066 L 178 cm
Art. 1067 L 198 cm

Aluminium	Tand&Groef	profiel
24x115 mm 
(werkende breedte 100 mm) 
Art. 1206 RAL 7016 L 180 cm
Art. 1208 RAL 7016 L 200 cm
Art. 1209 RAL 7016 L 400 cm
Art. 1913 RAL 9006 L 180 cm
Art. 1914 RAL 9006 L 200 cm

Vulling Fiberon® Horizon 
Ipé
Art. 1243 L 180 cm
Art. 1244 L 200 cm

Vulling Fiberon® Symmetry 
Cinnabar
Art. 1896 L 180 cm
Art. 1897 L 200 cm

Vulling Fiberon® Horizon 
Castle Gray
Art. 1246 L 180 cm
Art. 1247 L 200 cm

Vulling Fiberon® Symmetry 
warm Sienna
Art. 1898 L 180 cm
Art. 1899 L 200 cm

Vulling Fiberon® Symmetry 
Burnt Umber
Art. 1894 L 180 cm
Art. 1895 L 200 cm

Vulling Fiberon® Symmetry 
Graphite
Art. 1900 L 180 cm
Art. 1901 L 200 cm

Accessoires IdeAL en Ser iAL
Aluminium-palen met versterkte 
kern 90x90 mm
Art. 1222 RAL 7016 L 183 cm
Art. 1225 RAL 7016 L 200 cm
Art. 1840 RAL 9006 L 183 cm
Art. 1893 RAL 9006 L 200 cm

Paalhouder rond 
L 150 cm
Art. 1229 Aluminium 
wanddikte 3 mm
Art. 1230 RVS 
wanddikte 1,5 mm

Aluminium-tussen-palen 
met versterkte kern
90x90 mm
Art. 1223 RAL 7016 L 183 cm
Art. 1226 RAL 7016 L 200 cm

Paalhouder op plaat
L 60 cm 
bodemplaat 9x15 cm
RVS
Art. 1231

Aluminium Paalkappen 
voor palen
Art. 1233 RAL 7016
Art. 1232 RAL 9006

Lakstift 12 ml
Art. 1070 RAL 7016
Art. 1939 RAL 9006

Schroevenset IdeAL voor 1 scherm
Art. 1064 RAL 7016
Art. 1986 RAL 9006 
Schroevenset SeriAL voor 1 scherm
Art. 1793 RAL 7016
Art. 1987 RAL 9006

IdeAL Led-verlichting op palen
Art. 1061 LED-Spot RAL7016 
IP67 12/24V
Art. 1062 LED-Kabel 400 cm
Art. 1063 LED-Trafo max 60 watt

Aluminium IdeAL Poort 
180x100 cm
Art. 1238 RAL 7016
Art. 1994 RAL 9006

Poortbeslag voor IdeAL Poort
RVS
Art. 1019

IdeAL en SeriAL poortframe 
om zelf te vullen
180x100 cm
Art. 2219 RAL 7016

beslag voor IdeAL en SeriAL 
poortframe Art. 2219
Art. 2244 rvs

F e l i x wo o d  - 



- 89 -

4 . 1 3

rabatsysteem 
Past tot op de laatste centimeter
Met het rabatsysteem maakt u met behulp van losse, eenvoudig in elkaar te zetten onderdelen, met het 
grootste gemak uw eigen massieve tuinscherm. Of u nu één rechte wand wenst of juist niveauverschillen 
wilt creëren, dit systeem biedt oneindig veel mogelijkheden. Combineert u met duurzame Bangkirai palen 
of met moderne aluminium palen. De strakke afwerking met behulp van een toplat geeft uw omheining een 
prachtige structuur.
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rabat schermen

Bijpassend poortbeslag vindt u op pag. 103 

Mater iaa l  Bangkirai

Eigenschappen vrije keuze van materialen voor een 
individueel tuinscherm

Types rabatsysteem

Rabatsysteem
Rabatplanken P230
132 mm werkend
21x 145 mm 
Art. 1525150 Bangkirai L 150 cm 
Art. 1525180 Bangkirai L 180 cm

Toplat 40x45 mm 
Bangkirai L 183 cm
Art. 1348

Rabatplanken P210
132 mm werkend
Bangkirai L 180cm
21x145mm
Art. 1524 

Massief Poort Bangkirai
180x100 cm 
incl. insteekslot
Art. 1322 Poort 22 DIN-L
Art. 1323 Poort 23 DIN-R

U-Lijst 35x45 mm 
Bangkirai L 200 cm
Art. 1350

Bangkirai Palen 90x90 mm
Art. 1359 diamantkop L 190 cm
Art. 1357 ronde kop L 195 cm 
Art. 1674 platte kop 
lengte op aanvraag  
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Mater iaa l  Keruing

Eigenschappen strakke lijnen, Gardenwall

Types rhombus schermen

Schermen modern

Modern rabatsysteem
Modern Scherm 50
Lamellen 15x70 mm
180x180 cm
Art. 2089 Keruing

Modern Scherm 51
Rhombus lamellen
13 x 65 mm
180x180 cm
Art. 2223 Keruing

Modern Scherm 52 
Rhombus lamellen variabele breedtes 
13 x 44/65/90 mm
180x180 cm
Art. 2224 Keruing

Schermen Modern
Een verrassend element met vr i jheid en klasse
De schermen 50, 51 en 52 staan voor een nieuwe, zeer moderne optiek in uw tuin. Met de glad geschaafde 
latten van 15 x 70 mm aan de voorzijde, die met een afstand van slechts 5 mm gemonteerd zijn, bereikt u een 
compact beeld. Dit wordt benadrukt door het nieuwe montageprincipe. De kaderlijsten aan de achterzijde 
zijn zo gepositioneerd dat de schermen doorlopend voor aan de palen gemonteerd worden. Zo ontstaat een 
strakke lijn, zonder onderbreking door palen. Een modern geheel, zoals we dat van tuinschermen nog niet 
kenden. De schermen 51 en 52 zijn gemaakt uit rhombuslijsten voor minder doorkijk.
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Hardhouten tu inschermen
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Tuinschermen

Het maken van een mooie afscheiding van uw tuin gaat snel en eenvoudig met kant-en-klare tuinschermen. 
De tuinschermen zijn vervaardigd uit Keruing, de natuurlijke lange levensduur van deze houtsoorten ga-
randeert een zorgeloze afscheiding van uw tuin. De tuinschermen hoeven niet te worden behandeld om de 
levensduur te verlengen, ze zullen langzaam vergrijzen wat een mooie natuurlijke uitstraling van uw tuin ten 
goede komt. Indien u de warm bruine kleur wilt behouden kunnen de tuinschermen worden behandeld met 
een UV-werende hardhoutolie (pagina 103). Hardhouten tuinschermen zijn zwaar en sterk, hierdoor kunnen 
ze tegen een stootje! Eenmaal goed geplaatst, kunt u met een gerust hart toezien hoe uw kinderen voetbal-
len in uw tuin.

Naast de al jaren bekende productlijnen Elegant (pag. 95), Charmant (pag. 97) en Trellissen (pag. 99) bren-
gen we u graag onze nieuwste producten Schermen Modern (pag. 91) onder de aandacht. De Modern serie 
overtuigt door de markante strakke lijnopstelling, zonder de gebruikelijke optische onderbrekingen, en past 
zo perfect bij een strak vormgegeven tuin en woning. 

Wat u ook zoekt, binnen ons uiteenlopende productprogramma vindt u zeker de een passende serie scher-
men voor uw tuin. Bekijkt u het eens rustig en laat het allemaal op uw inwerken.

Mater iaa l  Keruing

Eigenschappen sterk, zwaar en duurzaam 

Types  Elegant, Charmant, Trellis

F e l i x wo o d  - 



- 95 -

4 . 2 1

Elegant
Stevig raamwerk met fi jn ger ibde lamellen
Ons compacte assortiment Elegant tuinschermen biedt met verschillende modellen en breedtes genoeg 
combinatiemogelijkheden om naar eigen inzicht en creativiteit een persoonlijk tintje aan uw tuin te geven. 
Zie ook de Trellisschermen op pagina 99. Het resultaat is daarnaast ook duurzaam, omdat de toegepaste 
houtsoort (Keruing) weer- en windbestendig is.
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Elegant

Mater iaa l  Keruing

Eigenschappen  vele combinatiemogelijkheden, 
stabiel met kader

Types fi jn geribde lamellen en glad geschaafd kader

Elegant
Elegant Poort 14
180x100 cm
incl. insteekslot 
Art. 1321 Keruing

Elegant Scherm 33
180x90 cm
Art. 1300 Keruing

Elegant Scherm 13 
180x120 cm
Art. 1293 Keruing

Elegant Scherm 6
180x180 cm
Art. 1285 Keruing

Elegant Scherm 10
180x180 cm
Art. 2087 Keruing

Bijpassend beslag vindt u op pag 102 en 103
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Charmant

4 . 2 2

Charmant
Een van de meeste gewilde tuinschermen uit de collectie
Doordat de planken om-en-om zijn geplaatst met een smalle voeg tussen de lamellen ontstaat een mooi 
dicht scherm, dat niet te massief overkomt. De schermen zijn niet voorzien van een kader en daardoor een-
voudig zelf op maat te maken. Met deze tuinschermen is het  mogelijk om elke afscheiding precies passend 
te maken tussen de woning en het eind van de tuin. 
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1: Scherm 15 - 2: Scherm 17 - 3: Scherm 17

Mater iaa l  Keruing

Eigenschappen eenvoudig op maat te maken

Types V-groeven zorgen voor een rustige en aangename 
uitstraling 

Charmant
Charmant 
Scherm 15
Lamellen 13x145 mm
180x180 cm
Art. 2097 Keruing

Charmant
Scherm 17
Lamellen 10x88 mm
180x180 cm
Art. 1256 Keruing

Charmant 
Poort  20
Lamellen 13x145 mm
180x180 cm
incl. insteekslot 
Art. 1271 Keruing

Charmant 
Poort  51
Lamellen 16x145 mm
180x100 cm 
met metaalframe
Art. 1344 Keruing
Art. 1018 Poortbeslag voor 
poort 51 RVS  
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Trel l i ssen
Trellissen zijn een verrijking voor elke tuin! Of u de trellisschermen combineert met de tuinschermen 
of los plaatst, er zijn vele mogelijkheden om uw tuin sfeervol en natuurlijk aan te kleden met deze 
trellissen. Trellis 10, 17-18: latten 10x40 mm, kader 42x42 mm, Trellis 23 + 24: latten 8x25 mm, 25x25 mm 
kader, Trellis 25 + 26: latten 12x54 mm diagonaal, kader 40x40 mm
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Trel l i ssen
Mater iaa l  Keruing

Eigenschappen ideaal voor klimplanten

Types Stevige en robuuste latten, 
half open schermen met doorkijk.

1: Keruing Trellis 23 - 2: Keruing Trellis 26

Trell is
Trellis 17
180x180 cm 
Art. 2142 
Keruing

Trellis 26
180x180 cm 
Art. 1345 
Keruing

Trellis 24
180x180 cm 
Art. 1330 
Keruing

Trellis 23
180x90 cm 
Art. 1328 
Keruing

Trellis 25
180x90 cm 
Art. 2001 
Keruing

Trellis 18
180x90 cm 
Art. 2140 
Keruing

Trellis 10
180x40 cm 
Art. 2141 
Keruing
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4 . 3

Tuinhekken -Decoratief en functioneel
Een mooie omkadering van uw tuin. Met een tuinhek bakent u uw (voor)tuin niet alleen af, maar voorziet u 
haar ook van een prachtig accent. 

Tuinhekken
Hek 21
90x180 cm
Art. 1332 Keruing

Hek 22
110x180 cm
Art. 1333 Keruing

Hekpoort 11
90x100 cm
Art. 1320 Bangkirai
Art. 2201 Keruing
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Mater iaa l  Bangkirai en Keruing

Eigenschappen  oneindige combinatiemogelijkheden, 
stabiel met kader

Types fi jn geribde lamellen en glad geschaafd kader

Tu inhekken  

bijpassend beslag vindt u op pag. 102 en 103
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4.4 Accessoires Fe l ix  Wood
Hoogwaardige tuinschermen vereisen een hoge kwaliteit accessoires en montagematerialen. Immers wat heeft 
het voor zin om kwalitatief hoog tuinscherm aan te schaffen als na een korte tijd het l-beslag is verroest. 
Daarom vindt u bij ons een goed doordacht  programma accessoires en montagematerialen dat is afgestemd 
op onze tuinschermen, trellissen en tuinhekken. 

Alle metalen onderdelen zijn gemaakt van roestvrij staal (poortbeslag aluminium). U kunt er zeker van zijn 
dat de het montagemateriaal altijd past en net zo duurzaam is als het hout. Want vergeet niet: zelfs het meest 
edele hardhout reageert op roestend metaal  met zeer lelijke verkleuringen. Dit is bijvoorbeeld onvermijdelijk 
met verzinkt of gegalvaniseerd beslag. Ook onze oliën worden nauwkeurig geoptimaliseerd voor toepassing op 
tuinschermen. Zodoende is langdurig tuinplezier gegarandeerd. Maak uw keuze voor een goede product-
kwaliteit én onze professionele accessoires. U zult er geen spijt van krijgen.

Accessoires Felixwood
Keruing toplat voor charmant schermen
Art. 2092 L 180 cm

Bangkirai Palen 90x90 mm
Art. 1358 diamantkop L 100 cm
Art. 1359 diamantkop L 190 cm

Bangkirai Palen 90x90 mm
Art. 1356 ronde kop L 100 cm 
Art. 1357 ronde kop L 195 cm 

Alu Palen 90x90 mm
Art. 1222 RAL 7016 L 183 cm
Art. 1225 RAL 7016 L 200 cm 
Art. 1840 RAL 9006 L 183 cm
Art. 1893 RAL 9006 L 200 cm

Aluminium Paalkappen voor palen
Art. 1233 RAL 7016
Art. 1232 RAL 9006

Paalkap met diamantkop
90x90 mm
RVS
Art. 1025

Paalhouder H-vorm
voor 90x90 mm palen 
RVS
Art. 1027

Paalhouder U-vorm
voor 90x90 mm palen 
RVS
Art. 1028

Accessoires Felixwood
Bouten + Moer 10x100 mm
tbv paalhouder 
RVS
Art. 1029

L-Beslag los 
RVS
Art. 1024

L-Beslag, 4 stuks op kaart 
incl. schroeven, RVS
Art. 1022

Poortbeslag 2 voor hekpoort
RVS
Art. 1015

Poortbeslag voor IdeAL Poort
RVS
Art. 1019

Poortbeslag 6, voor rechte poorten
RVS
incl. Alu-deurklink
Art. 1017

Houtolie Bangkirai / Afri-kulu
voor roodbruine houtsoorten
Art. 1073 
2,5 Liter

Felixol Houtolie bruin
Art. 1072 
2,5 Liter

Felix Clercx Houtontgrijzer
Art. 1076 
1 Liter

wOCA Exterieur-olie 
voor thermo essen en bamboe
2,5 Liter
Art. 1074 kleur Teak 
Art. 1953 kleur Vintage

wOCA Exterieur-Reiniger
transparant
Art. 1075 
2,5 Liter
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www.felixclercx.com

Hout voor generat ies
Nog meer tuinideeën, de meest actuele Productinformatie en montagehandleidingen vindt u op onze website 
www.felixclercx.com.

Hier kunt u ook het adres aanvragen van een dealer bij u in de buurt, die u graag met raad en daad en een hoge mate 
van vakkundigheid bijstaat in de verwezenlijking van uw tuin. 

Wij en onze dealers verheugen ons op uw bezoek en wensen u veel tuinplezier!

Copyright	2019.	Wij	behouden	ons	het	recht	voor	op	elk	moment	specificaties	te	wijzigen.	Onder	voorbehoud	van	zetfouten.	Gedrukt	op	FSC® papier.
Foto’s en afbeeldingen uit deze catalogus mogen niet gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming van Felix Clercx b.v. 


