
Uitzonderlijke
duurzaamheid

UV-werend

Samenstelling :

60% hout
30% polyethyleen

10% additief

Densiteit

1.320 kg/m3

90%

90%
recycleerbaar

Anti-slip en zacht
om aan te raken

Makkelijk
te plaatsen

Onderhoudsarm Getest en goedgekeurd
door vakmannen

Brandwerend

Warranty

Fabricants-
garantie

Houtcomposieten terrassen,  
tuinschermen en gevelbekleding

Verdeler

Respectvol voor het milieu  

Composiet van LIME is gemaakt uit 90% gerecycleerd materiaal: 
recuperatie van zaagsel en hoge densiteit gerecycleerd polyethyleen. Een 
mengsel van hout (60%) en polyethyleen (30%) dat geen temperatuur-
verschillen vreest. Barst niet. 10% additieven verbeteren de levensduur 
en de kleur van het materiaal. De keuze van kleuren is uitgevoerd op de 
natuurlijke elementen zand, hout en steen. 

Comfortabel en esthetisch 

De zeer fijne samenstelling en de mat geborstelde oppervlakte van 
de Composiet van LIME, geeft een natuurlijk en aangenaam gevoel, 
comfortabel om blootvoets op te lopen. Geen risico op splinters.

Onzichtbare bevestigingssystemen en technische profielen 

Techniek ten dienste van esthetiek. De terrassen worden bevestigd met 
de B-Fix bevestiging, volledig onzichtbaar, verborgen door het afdek-
gedeelte van het B-Fix Premium profiel van de terrasplank. Voor de 
gevelbekleding, zorgen onzichtbare bevestiging en aluminium profielen 
voor een mooie afwerking en ventilatie. Tuinschermen zijn ook zeer 
eenvoudig te plaatsen dankzij de modulaire palen. Al deze bijpassende 
elementen creëren een harmonieuze ruimte. 

Een duurzaam en milieuvriendelijk 
materiaal voor terrassen, 
tuinschermen en gevelbekleding  

De natuurlijke en comfortabele sfeer  
van uw buitenleefruimte 
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Ontdek ook onze brochure Design & Woven Decking



Verplichte installatie met 
B-Fix® roestvrijstalen clip
 

Afmetingen plank  
25/140/2900 mm 
 

Dark Brown
REF : LWD25/140DB 

Sand
REF : LWD25/140SA

Light Grey
REF: LWD25/140LG 

Anthracite
REF: LWD25/140AN

REF : B-Fix Alu 
(box 200 alu 
schroeven)

REF : B-Fix Border 
(box 50 RVS clips  
& schroeven)

REF : B-Fix One 
(box 100 RVS clips  
& schroeven) 

40/70/2000 mm  
REF : LWL40/70 

38/38/2900 mm  
REF : LWL38/38  

20/70/2000 mm  
REF : LWD20/70  

10/80/2000 mm 
REF : LWD10/80

Anthracite dubbelzijdig
REF: LWF20/161.5AN

glad geribbeld

Light Grey dubbelzijdig
REF : LWF20/161.5LG

glad geribbeld

Verplichte 
installatie  
met Clip
REF : LWCCL (100st) 
 

Light Grey
REF : LWC20/245LG 

Anthracite
REF : LWC20/245AN

Om te weten...  Lichte variaties in 
tinten of sporen kunnen verschijnen. 
Ze zullen geleidelijk aan verdwijnen 
met de tijd.

Composiet plank uit 
gerecycleerd polyethyleen 
(HDPE) en hout 

Clip 

Hardhouten of aluminium 
onderconstructie

profiel met onzichtbare 
bevestiging door overlapping

Aluminium  
start-  
profiel  
REF : LWCST 

Aluminium  
eind- 
profiel 
REF : LWCEN

Aluminium  
overgangs-  
profiel 
REF : LWCTR 

Aluminium  
binnen/buiten  
hoekprofiel 
REF : LWCID 

Aluminium  
randprofiel  
REF : LWCBO 

Afmetingen plank   
20/245/2900 mm 

COMPOSITE DECKING B-Fix Premium profile
Houtcomposieten terras

COMPOSITE FENCE
Houtcomposieten tuinscherm

COMPOSITE CLADDING
Houtcomposieten gevelbekleding

Zeer bestendig en massief composiet voor terras. 
Onzichtbare B-fix® bevestiging en Premium- profiel 

met overlapping

Tuinschermsysteem met 
modulaire aluminium palen
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Composiet plank  
uit gerecycleerd 
polyethyleen  
(HDPE) en hout  

Lagere decoratie 
REF : LWFBO 

Hogere decoratie 
REF : LWFTO 

Deksel voor aluminium 
paal  
REF : LWFPC 

Aluminium paal 
REF : LWFPO 

Afwerking voor 
aluminium paal 
REF : LWFSD 

L-vormige vergrendeling 
REF : LWFLC

Stalen schroef ST4*10  
REF : LWFLS  

Fixatie paal 
REF : LWFPP  

M8*100-expansiebout 
REF : LWFEB  

Stalen schroef ST4*30  
REF : LWFPS  
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Holle gevelbekleding 
met «open voeg» effect 
en design aluminium 
afwerkingen
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40 cm

5 mm
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Aluminium 
onderconstructie
 

Overeenkomende 
composieten plint 
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40/70/2000 mm  
REF : LWL40/70 

Aluminium 
onderconstructie

38/38/2900 mm  
REF : LWL38/38
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Composiet plank uit gerecycleerd 
polyethyleen (HDPE) en hout 

B-Fix® clip en schroef   
patent IP1.452.665

Hardhouten of aluminium 
onderconstructie

Speciaal B-Fix® Premium profiel, 
onzichtbare bevestiging door 
overlapping 

5 mm

30-35 cm
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Afmetingen tuinscherm  
80/1880/1880 mm (1800 mm van as tot as)
 

Afmetingen plank  
20/161,5/1760 mm 
 


