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Hout is goed 
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...en wij maken het nog beter. megawood® combineert het natuurproduct
hout met innovatieve polymeertechnologie tot een uniek milieuvriendelijk
en recyclebaar natuurmateriaal dat de basis voor onze producten is. 
Het basismateriaal van vandaag is tevens het basismateriaal voor morgen.
Dit is onze bijdrage voor onze kinderen en kleinkinderen.

Verder denken – wat dit voor ons betekent, komt U op de volgende 
pagina’s te weten. Overtuig u bijvoorbeeld in de reeks “getest door 
Oliver Roggisch” in de hardheidstest van de megawood® producteigen-
schappen. Ontdek Neo Rauchs kunstenaaridylle op de megawood® terras
in de Leipziger katoenspinnerij. 
Of beleef de familie Früchtl 
wanneer ze plezier hebben op
het terras bij hen thuis.

Laat U inspireren door de
verhalen, foto’s en video’s –
alsmede door de mensen
die erachter staan. 

Dipl.-Ing. Holger Sasse,
Directeur

Oliver Roggisch,
megawood® Merkambassadeur 
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Vertrouwen –
made in Germany
“Waar geschaafd wordt, daar vallen spaanders” – goed zo! Voor ons zijn ze de
basis voor het basismateriaal van morgen: zaag- en schaafspaanders van duurzaam
beheerde houtvoorraden. Bij onze maatschappelijke zetel te Aschersleben in 
Midden-Duitsland ontwikkelen en verwerken wij ze tot een innovatief hout-poly-
meer-materiaal. Wij produceren uitsluitend in Duitsland en onze producten zijn
wereldwijd uniek. 

Meer dan 9 miljoen vierkante meter terrastegels evenals constructiehout en
schuttingelementen hebben de meer dan 142 medewerkers van onze onderne-
mingsgroep sinds 2005 reeds vervaardigd. Deze afmeting qua gemonteerde 
oppervlakken is onze garantie voor U. Wij zijn de Europese marktleider – en we
willen dit graag zo houden. Daarom hebben wij onze knowhow octrooirechtelijk
laten beschermen. Bovendien vervullen wij alle toepasselijke normen alsmede de
wettelijke garantie-eisen.

Kinderveiligheid inclusief 

Onze producten vervullen de hoogste eisen qua gezondheid en veiligheid. Ons
houtmateriaal, met een natuurvezelaandeel van bij benadering 75 procent, is vrij
van weekmakers en PVC. Dit valt goed in de smaak: wij hebben reeds een officiële
toelating voor de productie van speelgoed verkregen.

GOEDE REDENEN VOOR MEGAWOOD® – VERTROUWEN  MADE IN GERMANY



Het beste uit twee werelden

megawood® combineert de positieve eigenschappen van hout met de inzichten uit
het moderne polymeeronderzoek. Wat is het resultaat? Een natuurlijke oppervlakte:
van oscillerend geschaafd profiel, tot een door haar natuurlijk uiterlijk gekenmerkte
kleur zijn megawood® terras planken weerbaarder dan hout en uitermate duurzaam.
Ze kunnen even gemakkelijk verwerkt worden als hout, maar het complexe onder-
houd zoals regelmatig oliën of inwrijven valt weg. Zelfs door UV-stralen* kan 
megawood® niet zo vergrijzen als hout. En dit allemaal zonder een kunststoflaag.
Optiek, haptiek en geur van het natuurmateriaal hout blijven behouden. 

De massieve constructie van onze producten garandeert een lange levensduur en
een stabiele vorm. Anders dan bij producten met holle kamers, houdt dit insecten
en indringend water weg. Onze natuurlijke oppervlakken zorgen voor een hoge
mate aan zekerheid en comfort. Het materiaal van onze blootsvoetsplanken is vrij
van gevaarlijke splinters en is, afhankelijk van het profiel, zeer slipbestendig, 
daarom uitstekend geschikt voor openbare ruimtes zoals hotels, zwembaden en
kindertuinen.

Meer goede redenen en antwoorden vind je via 
de bijgevoegde QR code of op
www.megawood.com/402
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* Dit mag u er niet van af houden om uw terras bij hete zomertemperaturen met een beschaduwing 
uit te rusten, om huidschade door te hoge UV-straling te vermijden en vooral gevoelige kindervoe
ten tegen opwarming van de planken te beschermen. Een bewuste omgang als bescherming tegen 
sterke zonnestralen garandeert een probleemloze blootsvoets belevenis. 

Ons megawood® materiaal bestaat uit 75 % 
natuurvezels, veredeld met 25 % polymeren 
en additieven

ANTISLIP KLEURBESTENDIG

VRIJ VAN GEVAAR-
LIJKE  SPLINTERS

MASSIEF EN 
DOORGEKLEURD

HOGE OPPERVLAK-
TEHARDHEID 

UNIEKE 
OPPERVLAKTE 

GESCHIKT VOOR
SPEELGOED

GEEN 
KUNSTSTOFHUID



MEGAWOOD® IN DE HARDHEIDSTEST – OLIVER ROGGISCH

megawood® in 
de hardheidstest...

by

Oliver Roggisch
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Doe meer indrukken op van 
megawood® op 
www.megawood.com/458
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Oliver Roggisch, teammanager van het Duitse nationale handbalteam en sportieve leider
van de Rhein-Neckar Löwen, is overtuigd:  
“megawood® is onverwoestbaar – een prachtig materiaal”. 

Roggisch is zeer goed geplaatst wanneer het om sportieve uitdagingen gaat, in zijn 16-jarige
professionele sportcarrière waren er enkele hardheidstesten. Reden genoeg voor ons om de twee
meter man voor onze reeks “megawood® in de hardheidstest by Oliver Roggisch” te winnen en
met hem onze producten in volle omvang te testen. In de tuin van de voormalige professionele
handbalspeler is niet alleen de DYNUM
blootsvoetsplank geïnstalleerd, ook ons
LIMES schuttingsysteem, plantenbakken,
dakconstructies en speelelementen 
– alles uit één materiaal. 

legt Roggisch met de duim naar boven uit.

megawood® – Koi getest

“Twee jaar geleden heb ik de DYNUM
blootsvoetsplank in de kleur Nigella in
het megawood® magazine gezien”, aldus
Roggisch. Sindsdien ligt de plank als 
afdekking op de borstelfilter van de 
enthousiaste – de ultieme hardheids-
test! “De planken hebben een afstand
van 20 cm tot het water, het water is
nooit kouder dan 16 graden. Dat bete-
kent dat we het hele jaar door vochtig-
heid langs beneden hebben, van boven
slaat de zon toe, in de zomer soms tot
40 graden. Deze temperatuurverschillen
en vochtigheid van beneden, daar is
geen harde houtplank tegen bestand.”

megawood®

in de hardheidstest

megawood® verslaat  Bangkirai

Oliver Roggisch zocht lange tijd naar een duurzame
oplossing voor zijn filterafdekking. “Ik heb eerder
alles geprobeerd wat op de markt aangeboden
wordt – Bangkirai is hier het meest bekende product.
Na een half jaar was het product reeds lichtjes 
gewelfd en zag echt niet meer mooi uit. Met de
megawood® blootsvoetsplank DYNUM is dat anders:

Sinds een half jaar direct in het water werden de
DYNUM en de edele vissen door niets aangetast.  

Oli´s conclusie: “Wanneer men een koivijver heeft,
een zwemvijver of iets met water in de buurt, 
dan is de plank exact wat men nodig heeft. Ook
wanneer kinderen in de buurt zijn. Vrij van 
weekmakers, vrij van gevaarlijke splinters, 
geschikt voor speelgoed – dus voor kinderen,
koivijver, zwemvijver, exact wat men nodig heeft!”

“Met alles wat megawood® bouwt, 
ben ik op en top tevreden, en het 
is gewoon mooi om te zien”

“Daar trekt niets scheef, die liggen gewoon 
goed, topkwaliteit zonder meer. Optisch mooi” 
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DYNUM Terras plank, 
Nigella, filterafdekking
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Ons omvangrijke megawood® constructiehoutassor-
timent is uitstekend geschikt voor individuele bouw-
werken buiten. De kleuren en vormen zijn optimaal
op ons terrassen- en schuttingassortiment afgestemd.

Het voordak in de ingangszone van de tuin van de 
familie Roggisch is gelijktijdig regenbescherming en
schommelconstructie. Na enkele beklimmingen luid
het verdict van Oli: “Super stabiel en is gewoon mooi." 
Een schommel en de passende zandbox scheppen de
ideale speelhoek voor de kleine zoon– weersbestendig
en geschikt voor speelgoed. 

De Japanse flair in de moderne tuin wordt met de grote
Bonsai-bomen afgerond. Tijdens de dagelijkse bewatering
verheugt Oliver Roggisch zich over de nieuwe planten-
bakken uit megawood®: “Nadat mijn oude bloembakken
zich in de lucht hebben opgelost, krom en scheef,
schimmelig, echt niet om aan te zien, hebben de 
jongens van megawood® voor mij bloemenkasten in 
elkaar getimmerd. Deze zijn echt chique en super 
stabiel. Daarin zullen de bomen nu de volgende tien
jaar zonder problemen kunnen staan. En zal ik er veel
plezier aan hebben.”

megawood® – alles 
uit één materiaal

LIMES Colonia 
glad paneel, Sel Gris

MEGAWOOD® IN DE HARDHEIDSTEST – OLIVER ROGGISCH
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Zandbak
Constructiehoutsysteem

Overdekking
Constructiehoutsysteem

Plantenbak 
Constructiehoutsysteem
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Natuurlijkheid  
in elke vezel

Markante schoonheid: het gescharreerde oppervlak 
(foto: kleur lorbeer, gesloten voeg) produceert 
natuurlijke kleur- en lichtspellen.

TERRAS BELEVEN – NEO RAUCH
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Doe meer indrukken op van 
megawood® op 
www.megawood.com/451
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“

Neo Rauch, als “eerste bewoner” van de locatie voor kunst “Baumwollspinnerei”, 
geniet van het zicht op de daken van Leipzig vanop zijn nieuw megawood® terras. 
“Ik laat de daken in mijn schilderijen dwalen”, meldt de uit Leipzig afkomstige schilder,
wanneer men hem naar de betekenis van deze plaats vraagt.

Het lorbeerkleurige LITUM dek is trapsgewijs geïnstalleerd om zich aan de oneffenheden van
het oude fabrieksdak aan te passen. Ooit bloeiden hier bieslook en vlierbessen totdat de berken
tot op de onderste etages groeiden en het daktuintje moest wijken. Als compensatie werd toen
een houten terras geïnstalleerd. “Dit ging dan de weg van alle vlees, werd rot en was nauwelijks
nog te betreden – gewoon niet meer
veilig. Op zoek naar hulp heb ik mij dan
tot megawood® gericht“, aldus Neo Rauch.

“Omdat het niet probeert een veganis-
tische knakworst te zijn vind ik het 
product sympathiek. Ook omdat het 
gewoon iets dat niet nader te bepalen
is. Het is iets heel apart. Het is noch
hout, noch steen, noch kunststof... 
men kan het niet helemaal plaatsen.
Het voelt in ieder geval goed aan.“

Bijzondere relatie
met de natuur” 

Neo Rauch neemt zijn beslissingen met buik en hoofd,
waarbij uiteindelijk de “buik betrouwbaar het midden 
van het lichaam markeert”. De bijzondere haptiek
van het materiaal heeft hem overtuigd. 
Het megawood® materiaal ontwikkelt door zijn 
specifieke samenstelling een aangenaam, uniek 
oppervlak. Anders dan bij gecoate materialen
wordt de volwaardigheid van het product tastbaar.

De zeer nauwe band van de uit Leipzig afkomstige
schilder met alles wat “natuurlijk” is, is niet alleen in
zijn schilderijen waar te nemen. De tuin bij hem thuis
en het “atelierterras” zijn de veilige polen, tussen
welke hij zich beweegt. Via een smalle voetbrug
geraakt hij tot aan het nabijgelegen atelier, waar
zijn vrouw zich met haar werk bezighoudt. 
Met zicht op de oude daken in de vorm van 
koffie-molens brengen ze een bezoekje aan elkaar. 

De volgende aanschaf voor het dakterras is een
markies – maar deze is bij megawood® nog niet 
verkrijgbaar..
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LITUM steenhoutplaat,
Lorbeer, gesloten voeg

Neo Rauch
Schilder uit Leipzig
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„Familienspaß auf 
der neuen Terrasse“

“

Tino Früchtl, huisvader, is overtuigd. 
Ik weet wat er allemaal insteekt!”.

Tino Früchtl, sinds 2009 medewerker bij megawood®, zag in
het terrasseizoen van dit jaar de wens van een megawood®

dek in vervulling gaan. Als jarenlang medevormgever van
het materiaal weet hij precies, welke hoogwaardige basis-
materialen er voor de planken gebruikt worden. 
„megawood® wordt modern geproduceerd en moet regel-
matig extreme laboratoriumtests doorstaan – aan de eisen,
die ik aan het nieuwe terras stel, wordt dan ook meer dan
voldaan. “Dat kan ik als insider bevestigen”, zegt Früchtl.
Voor de huisvader waren vooral twee dingen belangrijk ....

“

Meer vrije ruimte    
op het terras”

SHORTSTORY – HET EIGEN HUIS

Shuttingsgselementen uit de 
megawood® constructiebalk 

Het hele verhaal en nog andere foto’s vindt u
onder de hiernaast vermelde QR-code of op
www.megawood.com/424



SIGNUM terras plank,
Tonka, open voeg
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Aanvullende megawood® producten
Plantenbakken en zandbakken
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“

Op het riante, vrij gevormde dakterras boven de
daken van de stad Halle werd al heel wat radio-
geschiedenis geschreven.  

De medewerkers van studio Halle gebruiken de 240 qm
grote oppervlakte voor redactievergaderingen, brain-
stormings en party’s voor luisteraars. 

“Sterren zoals Sarah Connor en Joris hebben hier al
concerten voor het radiopubliek gegeven”, zegt Louisa
Noack, presentatrice bij 89.0 RTL.

Ideale werkplek voor de megawood® Dynum, 
gecertificeerd als moeilijk ontvlambare terras. 
Speciaal ontworpen voor commercieel gebruik, 
voldoet het aan alle gestelde eisen voor de organisatie
van evenemeten. Bovendien is het natuurlijk zoals 
alle megawood® producten, vrij van splinters en
slipvrij. ...

De beste hits  
in de open lucht”

SHORTSTORY – STUDIO HALLE/SAALE

Het hele verhaal en nog andere foto’s vindt u
onder de hiernaast vermelde QR-code of op
www.megawood.com/452
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DYNUM terras plank,
Cardamom, open voeg
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In onze reeks “getest door Oliver
Roggisch” bevindt de professionele
sportman zich deze keer in het
hoogste middelgebergte van 
Duitsland. Aan de Rappbodetal-
sperre im Harz vindt men pure
Harzdrenalin en een nieuwe 
hardheidstest voor Oli en onze 
megawood® blootsvoetsplanken. 

In de landingszone van de Megazipline,
Europa’s grootste dubbele tokkelbaan,
worden de bezoekers na een kilometer
lange duikvlucht veilig en wel op ons
SIGNUM Muskat dek ontvangen. 

Een hardheidstest op vele gebieden, aldus Oliver Roggisch: “In de winter is het hier echt ijzig; sneeuw, hagel,
wind, regen, storm – echt weersomstandigheden die men zich niet wenst. Daarom heeft men hier het beste
materiaal nodig. Megawood® naturlijk!”

SHORTSTORY – MEGAWOOD® IN DE HARDHEIDSTEST: HARZDRENALIN

“Veiligheid niet alleen 
in de lucht, maar ook 
op aarde”
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Onze blootvoetsplanken zijn ook onder zware voorwaarden 
slip bestendig en vooral vrij van gevaarlijke splinters, de beste 
voorwaarden voor een optimaal gebruik.

Na de succesvolle landing op ons dek gaat Oli op onderzoek.
Zijn conclusie: “Op dit wondermooie megawood® dek lopen 
elke dag tot 360 mensen, het hele jaar door bij wind en weer,
sneeuw – het maakt niet uit. Ligt sinds begin van dit jaar hier 
en ziet uit als nieuw – zal binnen tien jaar nog altijd hetzelfde
aspect hebben, omdat dit gewoon topkwaliteit is. Zeker weten!” 

Het hele verhaal en nog andere foto’s vindt u
onder de hiernaast vermelde QR-code of op  
www.megawood.com/459
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„Besondere Momente
draußen genießen“

“

Innovatie – dit betekent, zich geheel op de vooruitgang
te focusseren. Voor Armin Junghanns, toepassingstech-
nicus megawood®, is dit zijn levenstaak

Enthousiast leidt hij ons door de ruimtes van het “Lindenhof”
te Aschersleben. Overal wijst hij de talrijke objecten aan,
welke als unikaat of reeds in kleine series uit megawood® zijn
ontstaan. “De mogelijkheden zijn haast eindeloos. 
Het materiaal brengt de natuurlijkheid van hout met de
weerbaarheid en flexibiliteit van polymeren bijeen”, zegt hij.
En dat een plank niet altijd rechthoekig hoeft te zijn, 
bewijzen de meubelen op het “Lindenhof”, hetgeen tege-
lijkertijd inspirerend opleidingscentrum voor dealers en
nijverheidslieden is. Geoorloofd is hetgeen bevalt. 
Het “Lindenhof” opent een kijkje in de nabije toekomst – 
Armin Junghanns ontwikkelt zijn verhaal verder. 

Bijzondere momenten
buiten genieten”

SHORTSTORY – HET LINDENHOF
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Zijn ideeën worden op het “Lindenhof” blootgesteld aan de 
belastingtest van het alledaagse bestaan. “Pas wanneer wij 
met een product voor honderd procent tevreden zijn, komt 
het bij U thuis.” Deze belofte geeft hij tevens met het oog op
de ecologische aspecten van het materiaal en vult aan: “Voor
ons wordt geen boom geveld!”

Gezelligheid voor thuis 

Naast hoog bed, gevel en hek kan men op het 
“Lindenhof” uiteraard de ....

Schuttingsselementen uit de
megawood® constructiebalk

Armin Junghanns
Toepassingstechnicus

Het hele verhaal en nog andere foto’s vindt u 
onder de hiernaast vermelde QR-code of op 
www.megawood.com/405



LIMES – zo levendig 
als uw tuin 

Het LIMES schuttingsysteem legt accenten bij de 
inrichting van uw tuin. De natuurlijke structuur van 
de schuttingspanelen, vrij combineerbaar qua 
frameuitvoering, maakt de schutting zo levendig 
als uw tuin. De gegolfde en gladde panelen bieden 
veelvuldige combinatiemogelijkheden voor zichtwering 
en shutting. Voor de verbinding zorgen de innovatieve
grendelverbinder van megawood®, speciale paneel-
houders en alternatief onze roestvrij stalen schuttinggrendel. 

De verschillende paalvarianten, die direct in de bodem 
met beton omhuld kunnen worden, beloven hoge 
stabiliteit en duurzaamheid. Daarop geven wij niet 
alleen ons woord, maar ook 25 jaar garantie tegen 
de complete verrotting in de grond. 

In systeemafmetingen verkrijgbaar, kan de schutting 
bovendien, net zoals alle megawood® producten, 
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SCHUTTINGSYSTEEM BELEVEN  – LIMES

25 JAAR 

GARANTIE
tegen verrotting in de gron 

Hek Configurator 
Nu plannen!



individueel aan uw tuinbehoeften aangepast worden. 
Bouw volgens uw terrein, helling, niches of deuren in.

Ons LIMES schuttingssysteem volgt moeiteloos ook een
moeilijk terrein

Hoe goed dat functioneert, toont één van onze schuttings-
projecten in Saksen-Anhalt. Gaande van de planning tot de
montage begeleidde Patrick Stark, megawerker en toepassing-
stechnicus, het bouwplan. De uitdaging was een groot perceel
met ligging op een helling, verspringende perceelgrenzen,
meerdere toegangen en deels glibberige grond ...
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Het hele verhaal en nog andere foto’s vindt u 
onder de hiernaast vermelde QR-code of op 
www.megawood.com/405

Ascania, vrij combineerbaar 
Verschillende deur- en poortvari-
anten passend voor het systeem 

Roestvrij stalen grendel met paneel Augusta 
Maximaal 10 % helling zonder schuine 
snede van de panelen te bouwen 



“Dat kan ik in alle eer en geweten verkopen.”

Patrick Stark, megawerker en bediende van de firma NOVO-TECH is uitstekend vertrouwd met het
megawood® materiaal. Terrassen, schuttingen en speciale toepassingen – de megawood® producten
worden door megawerker-handen bewerkt en aan de praktijktest onderworpen. “Vroeger heb ik met
hout gewerkt, ik had constant splinters in mijn handen. megawood® kan even goed als hout verwerkt
worden – maar robuuster, vrij van gevaarlijke splinters en vooral met een lange levensduur”
Feest of rustzone: “Men kan bijzonder
snel van het eigen terras genieten,
wanneer de onderbouw perfect is”,
aldus Patrick Stark. Hiermee bedoelt
hij het doordachte bouwsysteem FIX
STEP. “De planken zijn gemakkelijk te
leggen: gewoon de hoogte instellen,
de balken vastklikken en de planken
met de ‘Zammer’ onzichtbaar vastma-
ken. Zo heeft de ervaren megawerker
voor de sportclub SC DHfK e.V. Leipzig
binnen 48 uur een 60 m2 groot 
dakterras met onze SIGNUM Tonka 
gebouwd – echt welk een record.

Binnen en buiten uit megawood® –
absoluut homogeen

“De systeemcomponenten maken de
opbouw van de megawood® producten
zo ongecompliceerd. Alles is op elkaar
afgesteld en uit één hand.”

megawerker 
met vakcompetentie
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Dat beleeft Patrick Stark niet alleen bij het terrassensysteem,
maar ook het LIMES schuttingsysteem kan met de innova-
tieve grendelverbinder snel samengeklikt worden – alles
passend voor de verschillende palen en grendelvariant “Met
het constructiehoutprogramma wordt het assortiment com-
pleet. Met de planken kunnen ook sterk belaste constructies
zoals trappen, trees of daken volgens de individuele specifi-
caties van de klant gebouwd worden”. 

De ervaringen in de juiste omgang met de megawood®

producten geven de NOVO-TECH medewerkers graag door.
“In ons scholingcenter, de “Lindenhof”, organiseren wij
regelmatig opleidingen voor handwerkers, hande-
laars en montagebedrijven. Zo blijven onze 
gecertificeerde megawood® partners steeds
op de meest recente stand van de techniek”
aldus Stark. Met de megawerker brief
wordt het aanbod nog aangevuld, 
belangrijke mededelingen, nieuwe 
materialen en montageaanwijzingen
worden tijdig naar de megawerkers
per nieuwsbrief gestuurd. 

Samen met VHI verbinden wij ons tot
een duurzame constructie met hout-
polymeermaterialen bij het “Institut Bauen
und Umwelt”.
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megawerker 
Patrick Stark

“Het is plezierig, om met een goed
doordacht systeem te werken.”

Meer aanbevelingen aangaande het 
leggen kunt U vinden onder de 
QR-code hiernaast of onder 
www.megawood.com/407
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MEGAWOOD® INTERACTIEF – DE MEGAPLANNER APP

EASYMODUS
een terras eenvoudig en snel
configureren 

AUGMENTED REALITY (AR)
met de megaplaner App het geplande
terras in de eigen tuin weergeven

BELEEF UW PROJECT AL DIGTAAL VÓÓR DE 
REALISATIE LIVE VÓÓR UW HUIS OF IN UW 
TUIN 
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3D-planning
met tablet & pc
megaplaner3d op het Internet
Wie in plaats van met potlood en papier liever aan de computer de planning uitstippelt,
moet op het internet onze megaplanner bekijken. Digital is net toch beter – en vooral
eenvoudiger! De ontwikkelaar beheerst exact alle megawood® opbouwregels en gene-
reert een op de millimeter precies afgestemde bouwtekening en 3D-afbeelding. Ieder
project van u krijgt een individueel planningsnummer, waarmee u bij uw dealer ter
plaatse een op maat gemaakte offerte krijgt. Die vindt u ook zeer comfortabel, want wij
hebben aan onze megaplanner een vrij slimme dealer-zoekfunctie gewijd – uiteraard
meteen samen met de mogelijkheid om contact met hem op te nemen.

Virtueel naar de realiteit 
Met de unieke megawood® app voor iOS en Android bouwt u uw kant-en-klaar gepland
megawood® project daarna virtueel vóór uw huis en in uw tuin. Gewoon de markerings-
foto van de achterkant van het magazine aan de muur van uw huis of op het terrein
plaatsen en met de camera in beeld laten komen. Precies op de plek van de markering
verschijnt nu uw toekomstig terras of uw schuttingsysteem in het live-beeld van uw 
tablet of smartphone. Alle details van de constructie kunnen van zeer dichtbij en vanuit
alle richtingen bekeken worden. Wij hebben weliswaar nog geen knop uitgevonden,
waarmee het virtuele terras en schutting dan meteen in uw tuin terechtkomt, maar wij
werken eraan. Tot die tijd verheugt uw dealer zich op uw aanvraag. Vergeet daarbij niet
uw planningsnummer!

De terrasplanner en de downloadlink voor 
de megawood® 3D-app vindt u onder deze 
QR-code of op:www.megawood.com/408
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PRODUKTINFO – KLEURVARIATIE EN KLEURONTWIKKELING

NATUURBRUIN LEISTEEN-GRIJSNOOTBRUIN

SEL GRIS

BASALTGRIJS LAVABRUIN

Natuurlijke kleurvariatie:

LORBEER VARIA BRUIN

MUSKAT TONKA CARDAMOM NIGELLA

VARIA GR IJS

VARIA FONDANT
ZWART

INGWER



Kleurvariatie en
kleurontwikkeling
Het veelvuldige kleurprogramma van de megawood® terras plank 
oriënteert zich aan natuurlijke kleuren en voegt zich zodoende 
harmonieus in de individuele omstandigheden van Uw tuin. 
U kunt uitzien naar een in de loop van tijd steeds karakteristieker 
wordend terras. De megawood® terras plank bestaat bij benadering 
uit 75 procent natuurlijke vezels. Het product zal qua kleur nog 
veranderen en al naar gelang de instraling door de zon binnen enkele
maanden z’n uiteindelijke, natuurlijke en duurzame kleur krijgen. 
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NATUURBRUIN NOOTBRUIN BASALTGRIJS LAVABRUIN LEISTEEN-GRIJS MUSKAT TONKA

Verdere informatie kunt U vinden in het
bouwplan en onder de QR-code hiernaast:
www.megawood.com/409

CARDAMOM NIGELLA

VARIA BRUIN VARIA GRIJS VARIA FONDANT
ZWART

SEL GRIS INGWER LORBEER

CLASSIC

LITUM

SIGNUM

DYNUM

NATUURBRUIN NOOTBRUIN BASALTGRIJS LAVABRUIN LEISTEEN-GRIJS

PREMIUM PREMIUM PLUS

C

C

B

B

A

A NA HET LEGGEN NA 1-2 MAANDEN  NA 4-6 MAANDEN

C

B

A
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CLASSIC TERRAS PLANK
Oppervlakte: combi-plank, eenzijdig fijn geribbeld, andere kant gegroefd, 
aan beide kanten geborsteld, 8 mm voeg
Gesloten voeg: groeflijst tijdens de montage bruikbaar bij voldoende niveauverschil en ventilatie onderaan

NATUURBRUIN

NOOTBRUIN

BASALTGRIJS

LAVABRUIN

LEISTEEN-GRIJS

CLASSIC, maar
niet alledaags
Hoe U het ook wendt of keert – onze CLASSIC terras planken passen simpel-
weg overal. Het megawood® combiplankprofiel staat leggen aan beide kanten
toe – ofwel met een geribbeld of gegroefd oppervlakte. Zo flexibel zijn onze
megawood® massieve planken, geschikt voor elke omgeving. 

LEISTEEN-GRIJS

21 × 145 mm

NOOTBRUIN

21 × 242 mm (Jumbo)

PRODUCTASSORTIMENT – CLASSIC TERRAS PLANK
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Toepassingsvoorbeelden kunt U vinden 
onder de QR-code hiernaast of op  
www.megawood.com/410

CLASSIC terras plank, 
Nootbruin, open voeg

GEBORSTELD 
OPPERVLAK 

ANTISLIP  

R12-C

GESLOTEN VOEG BREEDTE

L XL  
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VARIA GRIJS

VARIA BRUIN

VARIA FONDANT ZWART

VARIA BRUIN

21 × 195 mm 

VARIA GRIJS

21 × 195 mm  

PRODUCTASSORTIMENT – CLASSIC TERRAS PLANK (VARIA)

CLASSIC TERRAS PLANK VARIA
Oppervlakte: eenzijdig, deels geribbeld met kleurverloop, 5 mm voeg
Brandpreventieklasse: Cfl-s1 conform DIN EN 13501-1:2010 („moeilijk ontvlambaar“)
Gesloten voeg: voegprofiel P5 achteraf bruikbaar bij voldoende niveauverschil en ventilatie onderaan

CLASSIC varia 
qua vorm en kleur
Wij hebben onze fijn geribbelde CLASSIC terras plank verder ontwikkeld: 
in deze klassieke variant vloeien geprofileerde en niet-geprofileerde
oppervlakten harmonisch in elkaar en dit met begeleiding van 
natuurlijke kleurschakeringen die tot aan de randen uitstralen.
De randloze plankvorm is uiterst geschikt voor oppervlakten
met een gevarieerd karakter.

De smalle voeg van 5 mm kan achteraf probleemloos met 
ons voegprofiel P5 gesloten worden. De fijne mineralen
van ons materiaal Powolit maken de CLASSIC (Varia) 
uiterst duurzaam en nog gemakkelijker te onder-
houden. Dankzij haar moeilijke ontvlambaarheid
is ze ook voor het gebruik op openbaar 
toegankelijke plaatsen optimaal geschikt.



CLASSIC TERRAS PLANK, 
Varia Bruin, open voeg 
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VERLUCHTINGSROOSTER,
voor luchtcirculatie

VARIA FONDANT ZWART
21 × 195 mm

Toepassingsvoorbeelden kunt U vinden onder 
de QR-code hiernaast of op  
www.megawood.com/453

MEERKLEURIG GEMAKKELIJK TE
ONDERHOUDEN 

SMALLE
VOEG

5 MM

GESLOTEN VOEG 

P5

MOEILIJK   
ONTVLAMBAAR  

Cfl-s1

ANTISLIP  

R10-C

BREEDTE

XL  
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MUSKAT

21 × 145 mm

SIGNUM – met
unicaat-garantie
De megawood® SIGNUM terras planken zijn „natuur-gesigneerd“. Naast
de gestructureerd geschaafde bovenkant vertoont elke terras plank een
unieke, fijn getekende structuur. Maar dit is nog niet alles. Bovendien 
bewerken wij de oppervlakte met een vernis als eerste bescherming
tijdens het transport, het leggen en de eerste weken van gebruik. 
Dit vernis slijt in de loop van tijd en de plank ontwikkelt een
eigen, natuurlijke patina door de weersomstandigheden. Op
deze manier ontstaat een edel en hoogwaardig product:
structuur en veredeling maken de SIGNUM tot een 
robuuste schoonheid – en ieder terras tot een 
aandachttrekker! De smalle voegen zorgen 
voor een harmonieus beeld van het terras als
geheel.

TONKA

21 × 242 mm (Jumbo)
MUSKAT

TONKA

SIGNUM TERRAS PLANK
Oppervlakte: eenzijdig, oscillerend geschaafde, met vernis bewerkte oppervlakte met kleurverloop, 5 mm voeg

PRODUCTASSORTIMENT – SIGNUM TERRAS PLANK
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Toepassingsvoorbeelden kunt U vinden 
onder de QR-code hiernaast of op  
www.megawood.com/411

SIGNUM terras plank, 
Muskat, open voeg

MEERKLEURIG GESCHAAFD  
OPPERVLAK

SMALLE
VOEG

5 MM

ANTISLIP

R10-C

BREEDTE

L XL  



38

PREMIUM & PREMIUM PLUS TERRAS PLANK
Oppervlakte: oscillerend geschaafde bovenkant, geborstelde onderkant, 8 mm voeg
Brandpreventieklasse: Cfl-s1 conform DIN EN 13501-1:2010 („moeilijk ontvlambaar“, alleen Premium Plus)
Gesloten voeg: groeflijst tijdens de montage bruikbaar bij voldoende niveauverschil en ventilatie onderaan

PRODUCTASSORTIMENT – PREMIUM / PREMIUM PLUS TERRAS PLANK

PREMIUM / PLUS 
natuurlijk geschaafd 
Uniek zoals de natuur zelf: de individueel geschaafde plankoppervlakten van onze 
megawood® PREMIUM terras planken. In een door octrooi beschermde schaaf-
procedure krijgen zij hun levendige structuur – dit maakt ons product uniek. Ontdek 
deze bijzondere oppervlaktestructuur in het spel van het licht. Nog luxueuzer wordt 
het met PREMIUM PLUS en de fijnst mogelijke oppervlaktestructuur in twee donkere, 
hoogwaardige kleuren.

NATUURBRUIN

NOOTBRUIN

BASALTGRIJS

PLUS: LAVABRUIN

PLUS: LEISTEEN-GRIJS

NOOTBRUIN

21 × 145 mm

LEISTEEN-GRIJS

21 × 242 mm (Jumbo)
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PREMIUM terras plank (Jumbo),
Natuurbruin, open voeg

Toepassingsvoorbeelden kunt U vinden 
onder de QR-code hiernaast of op  
www.megawood.com/413

PREMIUM PLUS terras plank (Jumbo),
Lavabruin, gesloten voeg

Toepassingsvoorbeelden kunt U vinden 
onder de QR-code hiernaast of op  
www.megawood.com/412

GESCHAAFD  
OPPERVLAK

GESLOTEN VOEG ANTISLIP

R11-C

GESCHAAFD  
OPPERVLAK GESLOTEN VOEG ANTISLIP

R11-C

MOEILIJK   
ONTVLAMBAAR  

Cfl-s1

BREEDTE

L XL  

BREEDTE

L XL  



CARDAMOM

21 × 242 mm

NIGELLA

25 × 293 mm

CARDAMOM

NIGELLA
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PRODUCTASSORTIMENT – DYNUM TERRAS PLANK

DYNUM 
onverwoestbaar mooi
Dynamisch verwaaide duinen van de Sahara hebben inspiratie geleverd 
voor een plank met een unieke optiek. Raak enthousiast over de DYNUM 
terras plank op Uw terras en beleef bij wisselende lichtinval de
fascinerende uitstraling ervan.

Voor Uw mooiste plek in de tuin alsmede voor projecten 
in hotels, buitencafés of kleuterscholen is DYNUM de 
juiste keus.

Het homogene, doorgaand gekleurde houtmateriaal
zonder extra kunststoflaag is bestendig bij zelfs 
de allergrootste belasting en is bijzonder 
weerbaar.

DYNUM TERRAS PLANK
Oppervlakte: eenzijdig gestructureerde, oscillerend geborstelde en gepolijst oppervlakte, 5 mm voeg
Bijzonderheid: Gepolijst voor de allereerste bescherming, weerbaar, robuust 
Brandpreventieklasse: Cfl-s1 conform DIN EN 13501-1:2010 („moeilijk ontvlambaar“) 
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Toepassingsvoorbeelden kunt U vinden 
onder de QR-code hiernaast of op  
www.megawood.com/414

DYNUM terras plank,
Cardamom, open voeg

GEMAKKELIJK TE
ONDERHOUDEN 

SMALLE
VOEG

5 MM

MOEILIJK   
ONTVLAMBAAR  

Cfl-s1

ANTISLIP

R10-C

BREEDTE

XL  XXL
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SEL GRIS

INGWER

LORBEER

SEL GRIS

21 × 295 mm
L: 239,5 cm

LORBEER

21 × 295 mm
L: 239,5 cm

LITUM STEENHOUTPLAAT
Oppervlak: eenzijdig gescharreerd, 5 mm voeg
Brandpreventieklasse: Cfl-s1 conform DIN EN 13501-1:2010 („moeilijk ontvlambaar“)
Gesloten voeg: voegprofiel P5 achteraf bruikbaar bij voldoende niveauverschil en ventilatie onderaan

PRODUCTASSORTIMENT – LITUM STEENHOUTPLAAT 

LITUM
Steenhoutplaat  
De LITUM steenhoutplaat verenigt de beste eigenschappen
uit 3 werelden: hout, polymeer en steen. Het gescharreerde
oppervlak zorgt voor natuurgetrouwe kleur- en lichtspelen.

De massieve verschijning in het praktische platenformaat
verenigt de optiek en onderhoudsvriendelijkheid
van een stenen plaat met de positieve eigenschappen
van hout. Daarvoor mengen wij ons beproefd 
materiaal “Houtpolymeer” met steengranulaten 
en komen wij zodoende tot een bijzonder
oppervlak, waarop u zich goed voelt.
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INGWER

21 × 295 mm
L: 239,5 cm

Toepassingsvoorbeelden kunt U vinden 
onder de QR-code hiernaast of op  
www.megawood.com/454

LITUM steenhoutplaat,
Lorbeer, open voeg, verband met 
verspringende voeg en megalite 
LINEAIRE LED-LAMP

GEFRIJND 
OPPERVLAK

GEMAKKELIJK TE
ONDERHOUDEN 

SMALLE
VOEG

5 MM

GESLOTEN VOEG 

P5

ANTISLIP

R10-C

MOEILIJK   
ONTVLAMBAAR  

Cfl-s1

MEERKLEURIG BREEDTE

XXL
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PRODUCTASSORTIMENT – FIX STEP SYSTEEM ONDERCONSTRUCTIE

FIX STEP systeem –
onze flexibele
onderconstructie
Met het megawood® FIX STEP systeem bieden wij U een doorlopend 
en doordacht systeem van inklikbare constructiebalken tot en met de 
bevestigingsklem. Een eenvoudige handhaving en een snelle manier van 
leggen kenmerken dit systeem. Tijdrovende voorbereidende activiteiten,
zoals bijv. het vooraf boren in beton, behoren tot het verleden. Hoe dit 
precies werkt, vertelt U het megawood® bouwplan.

Met het megawood® FIX STEP systeem kiest U voor een bijzonder comfor-
tabele manier van leggen van Uw terrasdeklaag, ongeacht of met open 
of gesloten voeg. Dankzij het lage gewicht is FIX STEP tevens geschikt 
voor de zwevende manier van leggen op dakterrassen. En met de variabele
hoogteinstelling zijn zelfs bestaande, oneffen terrasdeklagen binnen de
kortste tijd perfect afgedekt door een nieuwe laag.

Ons bouwplan kunt U vinden onder
de QR-code hiernaast of op
www.megawood.com/415
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Leggen 
op een grindbed

Leggen
op een oude terrasdeklaag

Zwevend leggen 
op dakterrassen
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PRODUCTASSORTIMENT – MEGALITE

megalite 
voor nachtvlinders
U wenst uw terras ook in het donker te bewonderen? Dan legt u met megalite
sfeervolle lichtaccenten. De combinatie van lineaire LED-lampen en spots
is de ideale aanvulling op onze megawood® terrassen. Het megalite systeem
kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden. Ze kunnen individueel
verkort worden en zijn zodoende geschikt voor elke terrasgrootte. De homo-
gene lichtband straalt een aangenaam, warm licht uit. In het samenspel met
de LED-spots creëren ze een individueel stuurbare lichtsfeer op uw terras.

VOORDELEN
Individuele sturing: lampen en spots per handzender dimbaar 
Toebehoren: afstandsbedieningsset, Repeater, verdeler & verlengingen
Energieklassen: De lampen worden met vast geïnstalleerde LEDs van de energie-efficiëntieklassen 
A++ tot A geleverd.

LINEAIRE LED-LAMP
H: 21 mm; B: 62 mm
L: 360/480/600 cm;
27 W/36 W/45 W; 24 V DC IP65
aluminium/kunststof 

LED-SPOT MINI/MAXI
Ø 34 mm/Ø 60 mm
0,25 W/0,5 W; 24 V DC IP67
Roestvrij staal

horizontale bouwwijze verticale bouwwijze
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Toepassingsvoorbeelden kunt U vinden 
onder de QR-code hiernaast of op 
www.megawood.com/421



STEIGER
Zelfs in zeer frequent benutte zones 
is de megawood® constructiebalk
de eerste keuze. Deze kan zelfs als 
deklaag voor een steiger gebruikt 
worden.

TRAP
De megawood® constructiebalk
overtuigt door haar weersbe-
stendigheid en stabiliteit.

PRODUCTASSORTIMENT – KONSTRUCTIEHOUTSYSTEEM

CONSTRUCTIEHOUT L: 360 cm
ROND |  VIERKANT |  ACHTHOEKIG |  OVAAL
Ø 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 60 mm

KLEUREN
LAVABRUIN
LEISTEEN-GRIJS

Constructiehout –
ons multitalent
Stabiel, weerbestendig en duurzaam – het megawood® constructiehout. Geef 
ook in de toekomst vorm aan nieuwe creaties op basis van de megawood®

producten – passend bij iedere levensfase: worden de kinderen groter, dan 
wordt de zandbak gewoon in een verhoogd kweekbed omgetoverd. Ontdek 
veelvuldige toepassingen en inspiraties. Gelieve daarbij alle bouwrechtelijke 
voorschriften te eerbiedigen.

BANK
40 x 112 mm, 
Totale lengte: 180 cm

KLEUREN
NATUURBRUIN
NOOTBRUIN
BASALTGRIJS
LAVABRUIN
LEISTEEN-GRIJS

PLANTENBAK
100 x 100 cm
individuele afmetingen
op aanvraag

KLEUREN
LAVABRUIN
LEISTEEN-GRIJS

ZANDBAK
individuele uitvoering, 
op aanvraag

KLEUREN
LAVABRUIN
LEISTEEN-GRIJS

SCHUTTING
Schuttingelementen op 
basis van de megawood®

constructiebalk en 
beton: een combinatie 
voor de eeuwigheid.
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CONSTRUCTIEBALK 
40 x 112 mm / L: 360 cm
40 x 145 mm / L: 420 cm

KLEUREN
NATUURBRUIN
NOOTBRUIN
BASALTGRIJS
LAVABRUIN
LEISTEEN-GRIJS

Toepassingsvoorbeelden van de 
constructiebalk vindt u onder de hiernaast 
vermelde QR-code of op het internet op
www.megawood.com/427
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Hout, weldoordacht... Deze filosofie ziet men niet alleen in onze 
veelzijdige terras- en tuinproducten. Ons megawood®

materiaal is nu ook in luchtige gevelhoogten
verkrijgbaar. Daarbij stromen al onze 
ervaringen en materiaalvoordelen in 
de bescherming van uw gebouw.

Het megawood® gevelsysteem is bestand
tegen alle elementen. Het is zwaar
ontvlambaar, waterafwijzend, krachtig en
heeft vooral een lange levensduur. De pa-
neelvarianten in de verschillende breedten
en oppervlakken versieren uw gebouw, be-
schermen uw isolatie en vervullen daardoor
de energetische en ecologische eisen aan
moderne gebouwen. Natuurlijk zoals altijd
“met systeem”: onze passende profielen en
wandhoekstukken maken met één klik de snelle montage mogelijk en
scheppen ruimte voor isolatie en verluchting. 

Het megawood® gevelsysteem is zowel voor renovatie als nieuwbouw
geschikt, voor winkels en voor woningen. 

Voor meer informatie, zie: www.megawood.com/gevel

Montagewonder, nu ook bij megawood®

NATUUR › VEZEL › GEVEL
NIEUWE 2019

Informatie over het nieuwe megawood®

gevelsysteem, kleuren en massa vindt u 
in onze gevelbrochure
www.megawood.com/460
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Informatie over het nieuwe megawood®

gevelsysteem vindt u op: 
www.megawood.com/gevel



Terrassysteem

17 x 72 mm

L: 360 cm

17 x 72 mm

L: 360 cm

17 x 72 mm

L: 360 cm

17 x 72 mm

L: 360 cm

17 x 72 mm

L: 360 cm

17 x 72 mm

L: 239,5 cm

21 x 145 mm

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

21 x 242 mm (Jumbo)

L: 420/480/600 cm

21 x 195 mm

L: 420/480/600 cm

21 x 145 mm

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

21 x 242 mm (Jumbo)

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

21 x 145 mm

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

21 x 242 mm (Jumbo)

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

21 x 242 mm

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

25 x 293 mm

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

21 x 295 mm

L: 239,5 cm

NATUURBRUIN 

NOOTBRUIN

BASALTGRIJS 

LAVABRUIN 

LEISTEEN-GRIJS

VARIA FONDANT ZWART 

VARIA BRUIN 

VARIA GRIJS

NATUURBRUIN 

NOOTBRUIN

BASALTGRIJS 

LAVABRUIN* 

LEISTEEN-GRIJS*

MUSKAT

TONKA

NIGELLA

CARDAMOM

SEL GRIS

LORBEER

INGWER

8 mm

5 mm

8 mm

5 mm

5 mm

5 mm

Groeflijst

Voeg-

profiel P5

Groeflijst

nee

nee

Voeg-

profiel P5

TERRAS PLANK  Massa                                             Gladde randplank Voeg      Voegprofiel Kleuren

CLASSIC

CLASSIC VARIA

SIGNUM

DYNUM

LITUM

* enkel PREMIUM PLUS

PREMIUM/PLUS

STEENHOUTPLAAT

Tips en onderhoudsinstructies kunt U 
vinden in de terras pas of op 
www.megawood.com/456
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NATUURBRUIN LEISTEEN-GRIJS NOOTBRUIN 

MUSKAT

BASALTGRIJS

TONKA

LAVABRUIN

CARDAMOM NIGELLA LORBEER

SEL GRIS INGWER VARIA BRUIN VARIA GRIJS VARIA FONDANT ZWART

Roestvrij staal

Aluminium

Kunststof

Roestvrij staal V2A

geborsteld

Ø 34 mm 0,25 W; 24 V DC IP67

Ø 60 mm 0,5 W; 24 V DC IP67

H: 21 mm; B: 62 mm

24 V DC IP65

L: 360 cm; 27 W

L: 480 cm; 36 W

L: 600 cm; 45 W

105 x 21 mm

L: 200 cm

CONSTRUCTIEBALKEN

40 x 60  mm | L: 360 cm

FIX STEP OPZETELEMENT

79 x 58 x 63 mm

FIX STEP COMFORTPAD

voor het dempen van stapgeluiden 

FIX STEP OPNAME STANDAARD

116 x 60 x 55 mm

FIX STEP STANDAARD PLAAT

270 x 180 x 71 mm

10 Lumen per spot

28 Lumen per spot

twee afdekvarianten voor

horizontale en verticale inbouw

729 Lumen per lineaire lamp

972 Lumen per lineaire lamp

1.215 Lumen per lineaire lamp

(200 Lumen/meter)

verbetert de verluchting en 

beschermt de onderbouw tegen

vocht 

CONSTRUCTIEBALKEN

40 x 60  mm | L: 360 cm

RUBBEREN PAD 

60 x 100  mm

Dikte: 3/10 /20 mm

EENDELIGE 

BEVESTIGINGSKLEM

Vergemakkelijkte montage dankzij

het gereedschap „ZAMMER“

megalite Massa + technische gegevens Materiaal Bijzonderheden

FIX STEP BETONRANDSTEEN

ONDERCONSTRUCTIE

VENTILATIEROOSTER

Opmerkingen: De lampen worden met vast geïnstalleerde LEDs van de energie-efficiëntieklassen 
A++ tot A geleverd..

Alle afzonderlijke artikelen uit ons 
assortiment vindt u in het bouwplan of op 
www.megawood.com/455
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LIMES schuttingsysteem

90 x 60 mm

L: 178,6 cm

40 x 112 mm

L: 178,6 cm*

Ø 90 mm

L: 220 / 270 cm

90 x 90 mm

L: 220 / 270 cm

90 x 90 mm

L: 220 / 270 cm

90 x 60 mm

L: 220 / 270 cm

270 x 35 mm

L: 160,2 / 180,5 /

210 cm

239 x 6 mm

L: 158,4 / 210 cm

OVAAL 

RECHTHOEKIG

ROND 

VIERKANT

OCTOGONAAL  

OVAAL

AUGUSTA

gegolfd

COLONIA

glad

LAVABRUIN

LEISTEEN-GRIJS

LAVABRUIN

LEISTEEN-GRIJS

INGWER

SEL GRIS

LORBEER

SCHUTTINGSYSTEEM Vorm Massa Kleuren Toebehoren

STEINHOLZPLATTEN

GRENDEL*

PALEN*

PANEELE**

GRENDELVERBINDER

GRONDPLAAT

PANEELHOUDER

H-PROFIELLI JST

2-DELIG

(PAAL/GRENDEL)  

Roestvrij staal 

zwartgemaakt

incl. schroeven M6 x 30

120 x 120 mm

incl. schroeven

M8 x 80, verzinkt

voor gegolfde platen

16 stuks per veld, 

Roestvrij staal

38 x 30 mm

L: 156,6  / 178,6 / 

190 cm

LAVABRUIN

LEISTEEN-GRIJS

ROESTVRIJ STALEN GRENDEL Hinweise

Set voor 1 Schuttingveld bevat 

2 roestvrij stalen grendels

met stijlbevestiging

1 inleglijst

7 panelen Augusta

incl. toebehoren

maximaal 10 % helling zonder schuine 
snede van de panelen 

Palen moeten afzonderlijk aangekocht worden. 
Ook met elk ander willekeurig stijlsysteem combineerbaar.

25 JAAR

GARANTIE 
tegen verrotting in de grond 

**Het LIMES schuttingsysteem kan bijvoorbeeld ook met acryl of compound   
veiligheidsglas gecombineerd worden. Deze zijn verkrijgbaar bij de dealer.

*In het constructiehoutprogramma 
ook verkrijgbaar in 360 cm lengte.
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SCHUTTINGELEMENT 

COLONIA 

OVAAL | RECHTHOEKIG

Paneel Colonia, 7 stuks

Asafmeting: max. 190 cm

(ovale paal 187 cm)

Veldhoogte: 185 cm

SCHUTTINGELEMENT 

AUGUSTA

OVAAL |  RECHTHOEKIG

Paneel Augusta, 7 stuks

Asafmeting: max. 190 cm

(ovale paal 187 cm)

Veldhoogte: 185 cm

DEUR /POORT 

1.020 x 1.850 mm

Kozijn 112 cm x 200 cm

Totale hoogte kozijn: 270 cm 

PANEEL

beide paneelvarianten verkrijgbaar 

LET OP

Kozijn krachtgesloten door middel

van 5 schroeven M8 x 80 per kant

met de stijl verbinden en daarna

samen met beton omhullen.

TERREIN VOLGEND 

TRAPSGEWIJS 

HOEKOPBOUW

TERREIN VOLGEND SCHUIN 

HORIZONTALE SCHUTTING

ASCANIA

OVAAL |  RECHTHOEKIG

Riegel (nummer variabele)

Riegel ovaal: 90 x 60 mm

Riegel rechthoekig: 40 x 112 mm

L: 178,6 cm

Asafmeting: max. 190 cm

Veldhoogte: max. 185 cm

SCHUTTINGELEMENT

AUGUSTA MET ROESTVRIJ

STALEN GRENDEL

Paneel Augusta, 7 stuks

Asafmeting: max. 190 cm

(ovale paal 187 cm)

Veldhoogte: 185 cm

SCHUTTINGVARIANTEN 

DEUR/POORT OPBOUWVARIANTEN

70 cm

Uitgever: NOVO-TECH TRADING GmbH & Co. KG, Siemensstraße 31, 06449 Aschersleben, Duitsland
Concept/vormgeving/lay-out: toolboxx-media, Magdeburg
Tekst: toolboxx-media, Stefanie Härtel
Foto-credits: C. Wolf, S. Deutsch, H. Weidhase, S. Johanson, T. Lein, T. Gasparini, H. Eichler
Wijzigingen voorbehouden. Kleuren en afbeeldingen kunnen op grond van de druktechnologie afwijken.
Versie van: 1. editie 2019 NL

INGWER SEL GRIS LAVABRUINLORBEER LEISTEEN-GRIJS



Markering
UW VAKHANDELAARMEGAWOOD® INTERACTIEF BELEVEN

Met de megaplaner app voor iOS kunt U virtueel een megawood® terras
voor Uw huis leggen. Geef met het oog hierop gewoon de afmetingen
van Uw gewenst terras aan en U krijgt een individueel bouwplan! Bekijk
Uw nieuw megawood® terras vanuit alle richtingen: van de ondercon-
structie tot en met de terras plank. Gewoon deze marker-pagina op de
plek in positie brengen waar Uw terras gebouwd dient te worden, met
Uw smartphone of tablet de marker scannen en Uw nieuw terras live en
in 3D beleven. De marker voor het afdrukken vindt u ook op:
www.megawood.com/457

www.megawood.com




