
ArtWood

• Dak-buitenterrassen

• Vlonders

• Zwembaden

• Aanlegsteigers

• Bruggen

• Meubels

• Balkons

• Galerijen

• Planten-bloembakken

• Is zeer stabiel, splintert niet en splijt niet.

• Vrijwel onderhoudsvrij.

• Rot niet.

• Uitmuntend bestand tegen vocht en water.

• Milieuvriendelijk (recyclebaar).

• Bevat geen schadelijke bestanddelen.

• Trekt geen insekten aan.

• Zeer lange levensduur.

• Leverbaar in redwood (roodbruin)/naturel (lichtbruin)/

  antraciet (grijs).

• Leverbaar in diverse lengtes (3.00 - 3.90 - 4.88 m.).

• Zeer stroef (zowel nat als droog).

• Verkleurt zeer langzaam, door toepassing van UV filter.

Alle voordelen van
  
HAW£ op een rij:

HAW£ is  ideaal voor vele doeleinden zoals:

ArtWood
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• Zeer lange levensduur.

• Leverbaar in redwood (roodbruin)/naturel (lichtbruin)/

  antraciet (grijs).

• Leverbaar in diverse lengtes (3.00 - 3.90 - 4.88 m.).

• Zeer stroef (zowel nat als droog).
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Alle voordelen van
  
ArtWood op een rij:

ArtWood is ideaal voor vele doeleinden zoals:

   HAW£

afmetingen (mm) Lengte (cm)

Planken 25x150 mm 300-390-488 cm

Ligger 40x60 mm 390 cm

Koplat 10x63 mm 220 cm

Eindkap 25x150 mm

Clips (standaard) RVS

Clips (enkelzijdig) RVS (beginclips)

terras/vlonder

schuttingen

Standaard rechtscherm, Antraciet, 180x180 cm

Poortdeur, Antraciet, 90x180 cm 

- 15 planken 9x145 mm/4 klampen 18x90 mm

- 9 planken 22x145 mm/3 klampen, 2 schoren 18x90 mm

Palen, Antraciet, 68x68 mm, lengte 300 cm

tuinschermen

losse delen schuttingen/tuinschermen

afmetingen (mm) Lengte (cm)

Planken 9x145 mm, antraciet 180 cm

Klamp 18x90 mm, antraciet 180 cm

Palen 68x68 mm, antraciet 300 cm

Paalkap 68x68 mm

Palen 101x101 mm, naturel 275-300 cm

Paalkap 101x101 mm

Planken 9x138 mm, naturel 180-360 cm

Klamp 20x90 mm, naturel 180 cm



ArtWood

Wat is  ArtWood?
• ART-WOOD is een homogeen mengsel van houtvezels  en kunststof.

• De unieke combinatie van hout en kunststof resulteert in een produkt
  dat vrijwel onderhoudsvrij is en een zeer lange levensduur heeft.

• ART-WOOD heeft dezelfde uitstraling als hardhout.

• ART-WOOD is zeer goed bestand tegen vocht en water (zout/chloor).

  

Door prijsontwikkelingen en schaarste in de (hard)houthandel zal de interesse in
ART-WOOD steeds meer toenemen ook mede door zijn zeer goede eigenschappen. 

ART-WOOD wordt al jaren  in het buitenland (Amerika-Canada-China-UK)
toegepast, en heeft zich inmiddels al bewezen.

ART-WOOD ziet er uit als hout, voelt aan als hout, en kan verwerkt worden als hout. 

ArtWood heeft een zeer luxe uitstraling

afmetingen (mm)     Lengte (cm)

Planken 30x145 mm  200 cm

1-zijde glad/1-zijde ribbel

Strip plexiglas 6x70 mm 200 cm

Paal 90x90 mm  280 cm

U-Profiel 25x40 mm  200 cm

nieuW!!!

                          schutting/plexiglas




