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| Fiberon innovatie 

Sinds 1997 produceert en ontwikkelt Fiberon  grensver-
leggende technologieën en productinnovaties  in een 
optimale kwaliteit op basis van industriële producten 
met een lange levensduur. Fiberon terrasvloeren en  
balustradesystemen overtuigen door de eersteklas 
eigenschappen en een uitgebreid aanbod aan stijlen en 
kleuren. In tegenstelling tot de meeste WPC-producten 
hoeft u zich hier nauwelijks zorgen te maken dat het 
product uitzet of krom trekt.

| Fiberon duurzaamheid 

Fiberon terrasplanken en balustrades overtuigen niet 
alleen door hun lange levensduur, het onderhoudsarme 
oppervlak en de aantrekkelijke optiek, maar ook door het 
hoge aandeel aan gerecycled materiaal dat wordt gebruikt. 
Bovendien komt er bij het productieproces vrijwel geen 
afval vrij. Duurzaamheid behoort bij Fiberon tot de priori-
teiten. Fiberon werkt tijdens elke fase van het productie-
proces met intelligente, energie-efficiënte processen:
•	 producten worden geproduceerd van gerecycled  

materiaal
•	 geen afvalwater dankzij gesloten koelwatercircuits
•	 bevat geen polymere kunsthars en geen giftige  

chemicaliën
•	 productkwaliteit op de lange termijn, zonder  

chemische conserveringsmiddelen
•	 voldoet aan ecologische standaarden 

| Fiberon visie

Fiberon is een toekomstgericht bedrijf dat dankzij de 
uitstekende kwaliteit en functionaliteit van zijn producten 
aan de hoogste verwachten van zijn klanten voldoet. De 
productseries zijn geraffineerd en sluiten wat ontwerp 
betreft op elkaar aan. Individuele wensen komen hierbij 
niet te kort. het belang van de klant staat voorop. De 
wensen van de klant spelen bij alle ontwikkelingsprocessen 
binnen het bedrijf een centrale rol en worden optimaal 
gerealiseerd.

Waarom Fiberon?

Bijzondermooi & lange levensduur
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•	 Terrasplank	met	twee	zichtzijden,		
 rondom voorzien van Permatech-
 laag• vrijwel onverwoestbaar   
 en onderhoudsvrij
•	 tropische	optiek
•	 robuust	en	ongevoelig	voor	
 krassen
•	 absoluut kleurecht
•	 aangenaam	vlakke,	regelmatige		
  houtnerfstructuur
•	 bestand	tegen	schimmel	en		 	
 olie-, wijn- en vetvlekken

Horizon®

Horizon
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Tudor Brown Castle GrayRosewoodGreystone Ipé

Adembenemend mooi en tegelijkertijd onverwoestbaar dankzij het vernieuwende PermaTech® 
oppervlak. PermaTech® is een revolutionaire doorbraak op het gebied van WPC-terrassen en heeft 
gezorgd voor een heel nieuwe standaard binnen de WPC-industrie. het product combineert de 
natuurlijke schoonheid van echt hout met een toptechnologie en dat alles bij zeer weinig onder-
houd. Dankzij de PermaTech® ommanteling is uw terras beschermd tegen krassen, schimmel en 
(vocht-)vlekken. Ook extreme weersomstandigheden vormen geen probleem. Dankzij de kleur-
echtheid blijft uw terras door de jaren heen mooi, met een constante kleurintensiteit. Met horizon 
krijgt u het beste van het beste! Een prachtig product, dat zo lang meegaat als u van een eersteklas 
product mag verwachten en met een 25-jarige garantie tegen vlekken en verblekingen. horizon is 
in vijf edele en exclusieve houtoptieken verkrijgbaar.

Horizon 24 mm Multicolor

horizon 
Robuust, met een edele optiek

afmetingen:
* dikte x breedte: 24 mm x 136 mm 
* lengtes: 3,66 m + 4,88 m
* ipé ook in 305 + 427 cm

afmetingen:
* dikte x breedte: 24 mm x 136 mm 
* lengte: 2,44 m

Met PermaTech®-oppervlak vrijwel onderhoudsvrij en krasvast.

Perma-
tech

Ultra
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horizon is met en zonder groef verkrijgbaar. Backed by the industry’s first Stain 
and Fade Warranty

Altijd actueel: montagehandleidingen op www.fiberondecking.com/nl



•	 realistische	en	rustieke	houtnerf-		
 structuur, voelt natuurlijk aan
•	 blijft	ook	op	de	lange	termijn	mooi		
 dankzij PermaTech® oppervlak
•	 kleurbestendig
•	 minimaal	onderhoud
•	 resistent	tegen	schimmel	en	 
 olie-, wijn- en vetvlekken
•	 mat oppervlak
•	 briljante optiek

Pro-Tect plus®

Pro-Tect plus

10|11



het terras is de aangewezen plek om te ontspannen en energie te tanken. het vormt een uitbrei-
ding van uw woonruimte tijdens de mooiste dagen van het jaar en kan dan ook veelzijdig en indivi-
dueel worden vormgegeven. De serie Pro-Tect plus met zijn aantrekkelijke moderne kleuren en de 
authentieke houtstructuur biedt een ideaal oppervlak voor een uitnodigend outdoor-woonbereik. 
De bijzonder hoogwaardige terrasplanken overtuigen door hun warme optiek, de lange levensduur 
en het beschermende PermaTech® oppervlak. Pro-Tect plus onderscheidt zich door een uitmunten-
de kleurechtheid en vlekbestendigheid. 

De bijzondere eigenschappen van Pro-Tect plus zorgen ervoor dat er voor een keurig verzorgd 
terras minimale onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. 

Earl Grey Latte

Pro-Tect plus 24 mm Multicolor

Pro-tect plus 
Buiten van uw woonruimte genieten

afmetingen:
* dikte x breedte: 24 mm x 136 mm
* lengtes: 3,66 m + 4,88 m

Espresso

Ultra
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Perma-
tech

Backed by the industry’s first Stain 
and Fade Warranty

Met PermaTech®-oppervlak vrijwel onderhoudsvrij en krasvast.

Altijd actueel: montagehandleidingen op www.fiberondecking.com/nl
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•	 hoogwaardig	PermaTech®	 
 oppervlak
•	 ongevoelig	tegen	invloeden	van		
 buitenaf
•	 weerbestendig
•	 absoluut	kleurecht	
•	 briljante	optiek
•	 bestand tegen schimmel en olie- 
 wijn- en vetvlekken

ProTect

ProTect  



afmetingen:
* dikte x breedte: 24 mm x 136 mm 
* lengtes: 3,66 m + 4,88 m

Protect 
Terrasdesign met stijl en functionaliteit

ProTect Advantage 24 mm Multicolor

Perma-
tech

Ultra

Gray Birch Chestnut Brown
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Fiberon ProTect werd in combinatie met de succesvolle prestaties van het PermaTech® oppervlak 
ontwikkeld. Door het beschermde gebruiksoppervlak is ProTect als traditioneel WPC-terras nog 
beter bestand tegen invloeden van buitenaf. u kunt vertrouwen op een garantie van 25 jaar tegen 
verblekingen en vlekken. Zo kunt u de tijd die anderen nodig hebben voor het onderhoud van het 
terras goed benutten door heerlijk te genieten op uw Fiberon® terras!

Backed by the industry’s first Stain 
and Fade Warranty

Met PermaTech®-oppervlak vrijwel onderhoudsvrij en krasvast.

Altijd actueel: montagehandleidingen op www.fiberondecking.com/nl



Professional
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•	 klassieke	houtoptiek
•	 gering	onderhoud
•	 kras-	en	stootvaster	dankzij	 
 Micro-Dome® oppervlak

Professional 



Brown Silver Grey

Geniet van de mooie, matte oppervlakken van Professional in combinatie met de bekende voor-
delen van hoogwaardige WPC-terrassen van Fiberon. Professional gaat dankzij het Micro-Dome® 
oppervlak zeer lang mee en is bovendien geheel scheur- en splintervrij. Verheugt u zich op deze 
robuuste terrasplanken, die u niet hoeft te schuren, oliën of lakken!

Professional 
Opvallend robuust en handig

Professional 24 mm Unicolor

Fiberon® Professional 
Micro-Dome®-oppervlak

Standaard WPC

Dubbelzijdig inzetbare terrasplank met houtnerf. Voelt aangenaam aan.

afmetingen:
* dikte x breedte: 24 mm x 133 mm 
* lengtes:  3,66 m + 4,88 m

afmetingen:
* dikte x breedte: 24 mm x 133 mm 
* lengte: 2,44 m

100 %
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Professional is met en zonder groef verkrijgbaar.

Altijd actueel: montagehandleidingen op www.fiberondecking.com/nl



Xtreme  
  & Xtreme wide
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•	 uitmuntende	prijs- 
 kwaliteitsverhouding 
•	 unieke	PermaTech®	
 ommanteling
•	 verbleekt	niet
•	 bestand	tegen	schimmel,	
 olie-, wijn- en vetvlekken

Xtreme & 
Xtreme wide



multicolor brown: Acorn   multicolor brown: Acorn   multicolor grey: Aspen multicolor grey: Aspen

Xtreme en Xtreme wide 20 mm Multicolor

Fiberon Xtreme en Xtreme wide bieden een unieke innovatie op het gebied van terrasplanken. De 
PermaTech® oppervlaktetechnologie biedt de serie Xtreme ongekende eigenschappen. Dankzij deze 
technologie is het product beschermd tegen het dagelijks gebruik en slijtage en tegen verbleking door 
uV-straling. Dit alles is mogelijk bij een dikte van slechts 20 mm (houd de geringe afstand tot de onder-
constructie in acht).

Een doorbraak op het gebied van composietmateriaal! Fiberon Xtreme, wanneer de verwachtingen 
hooggespannen zijn!

Xtreme en Xtreme wide
Extreem voordelig, extreem goed

afmetingen: 

Xtreme
* dikte x breedte: 20 mm x 127 mm
* lengtes: 3,66 m + 4,88 m

Xtreme Xtreme

Xtreme wide
* dikte x breedte: 20 mm x 184 mm
* lengtes: 3,66 m + 4,88 m

Xtreme wide Xtreme wide

Perma-
tech

Ultra
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Met PermaTech®-oppervlak  
vrijwel onderhoudsvrij en krasvast.

Altijd actueel: montagehandleidingen op www.fiberondecking.com/nl



•	 multicolor-effect
•	 kleurverloop	met	tropische	 
 uitstraling
•	 natuurlijke	warmte
•	 oppervlak	voelt	aangenaam	aan

Exotics
Exotics
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multicolor brown: Kingwood    multicolor grey: Eucalyptus

exotics
hoogwaardige planken met tropische uitstraling
Vakantie op het terras. Fiberon Exotics brengt de realistische look van tropische houtsoorten rechtstreeks 
naar uw outdoor-terras. Verkrijgbaar in twee levendige kleuren met multicolor-effect.
Fiberon Exotics biedt een antislip oppervlak. De planken hebben een aangenaam gladde houtstructuur 
met een natuurlijke uitstraling. Minimaal twee keer per jaar moet het product worden gereinigd. hierbij 
moeten schimmel, vochtvlekken en andere verontreinigingen worden verwijderd. De schoonmaakfre-
quentie hangt af van waar het terras zich bevindt en hoe vaak er gebruik van wordt gemaakt, maar ook 
van uw persoonlijke wensen.

De kleuren van de Exotics-planken verbleken licht gedurende de eerste drie tot zes maanden nadat het 
terras is gemonteerd. hierdoor ziet de terrasvloer er nog natuurlijker uit. Fiberon Exotics biedt 15 jaar 
garantie bij particulier gebruik en 5 jaar garantie bij commercieel gebruik.

Exotics 20 mm Multicolor

afmetingen:
* dikte x breedte: 20 mm x 127 mm 
* lengtes: 3,66 m + 4,88 m

100 %
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•	 dubbelzijdig	te	gebruiken:	 
 houtstructuur of fijn geribbeld
•	 antislip
•	 kras-	en	stootvaster	
•	 voelt	aan	als	hout

Traditional
Traditional
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Brown: Sable Brown: Sable, geribd Silver grey: Pewter Silver grey: Pewter, geribd

traditional
De nieuwe standaard onder de WPC-terrasplanken
Fiberon Traditional biedt u twee verschillende oppervlakken, gecombineerd tot één terrasplank. Aan  
de ene zijde bevindt zich een klassieke houtstructuur, aan de andere zijde de fijne ribbels van een  
traditionele terrasvloer. Traditional is verkrijgbaar in twee kleuren, waarin zich de klassieke kleuren 
van traditionele terrassen weerspiegelen. Beide kleuren bieden veel combinatiemogelijkheden met de 
meest uiteenlopende decoratie- en inrichtingsstijlen.

Traditional 20 mm Unicolor

Beide zijden zijn als zichtzijde mogelijk. De keuze is dus aan u!

afmetingen:
* dikte x breedte: 20 mm x 127 mm 
* lengtes: 3,66 m + 4,88 m
* silver grey ook in 2,44 m

100 %
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Dark Walnut BronzeWhite Black

Balustradeprofielen uit de serie horizon® Mission worden u aangeboden in een exclusief, stijlvol 
design, in combinatie met een groot assortiment aan kleuren en verschillende vullingen. Oorspron-
kelijk ontwikkeld als aanvulling op de horizon® terraslijnen, sluiten de horizon® Mission balustra-
des fantastisch aan op alle andere Fiberon terrasvloeren.

Als vulling van de balustrade kunt u bij de  horizon® Mission serie kiezen uit interessante vormge-
vingsmogelijkheden. Combineer uw balustrade met de hoekige vorm van de composiet-baluster, 
de ronde zwarte metalen balusters en de ClearVisionSystem® bekleding, geheel aangepast aan uw 
individuele stijl. 

horizon®Mission balustrades zijn verkrijgbaar in de  hoogtes 91,5 cm en 107 cm en de balustra-
de-elementen in  183 cm en 244 cm. Dankzij de vlakke leuning is er zonder problemen een uitbrei-
ding mogelijk. Zo ontstaat er een nuttige plek voor het neerzetten van glazen, iets te eten, boeken 
of planten en nog veel meer. handig en mooi! 

horizon® balustrades
Klassieke look – de perfecte aanvulling op uw terras

afmetingen leuning:
* dikte x breedte: 10 cm x 6 cm 

afmetingen lengtes:
* lengtes balustrade-elementen: 1,83 m + 2,44 m
* lengte trapopbouw: 1,83 m

afmetingen onderbalk:
* dikte x breedte: 9 cm x 4 cm

Ultra
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Backed by the industry’s first Stain 
and Fade Warranty

leverbaar 
in  2016

leverbaar 
in  2016



Fiberon-terrasplanken zijn zo bijzonder omdat ze met hun mooie profielen over een gelijkmatige 
uitstraling beschikken, waarbij er geen schroeven aan te pas komen. De terrasprofielen van Fiberon 
hebben aan de buitenzijden een groef, zodat er verborgen bevestigingsclips kunnen worden ingezet. 
Of u nu een traditioneel patroon wenst met schroefverbindingen of een heldere, uniforme optiek met 
verborgen bevestigingsclips: de Fiberon- terrasvloeren van composiet worden gebruiksklaar geleverd 
en de planken beschikken over een groef. Zo zijn beide opties mogelijk.

Verborgen bevestigingsclips

Begin-clip: 
Voor een compleet onzichtbare bevestiging van de eerste plank is er een begin clip verkrijgbaar; 
set met 25 clips, schroeven en bit.
cobra-clip:
Verkrijgbaar voor Fiberon (20+24). Eenvoudige maar duurzame installatie, u kunt later met 
minimale inspanning losse delen uithalen zonder het gehele terras te moeten demonteren. 
Verkrijgbaar in sets van 90 stuks (voldoende voor ca 4,5 m2) voorzien van schroeven en bit.
Phantom-clip:
Verkrijgbaar voor Fiberon 24. Deze clips zijn voor ontwikkeld voor nog snellere montage. “De Line 
fasteners” zijn voor bevestiging tussen de planken en door het gebruik van de “Butt joint fasteners” 
voor de kopse voegverbinding is er geen dubbele onderbalk in de onderconstructie nodig. Dankzij 
de precies op maat gemaakte schroef- openingen wordt de schroef optimaal uitgelijnd en past deze 
precies. Omdat de schroef schuin in de onderbalk bevestigd wordt, is de montage sneller, maar het 
later uitwisselen van losse planken niet mogelijk. Verkrijgbaar in sets van 90 stuks (voldoende voor 
ca 4,5 m2) voorzien van schroeven en bit. 
De passende onderbalk:
Fiberon stelt weinig voorwaarden aan de onderbalken. Dat komt omdat Fiberon in tegenstelling tot 
veel andere WPC-producten nauwelijks vocht opneemt en daardoor eenvoudiger gemonteerd kan 
worden. Aanbevolen wordt hardhout met hoge duurzaamheid (40x60 mm of meer), Aluminium 
(zwart 30x50 mm) of Fiberon WPC onderbalk (40x60 mm).

een bijkomend voordeel bij de Phantom® bevestigingsklemmen is de garantie van 20 jaar.

eigenschappen van de Fiberon-schroeven:

Maten: 5 x 63 mm  
Kleuren: grijs, bruin  
Een bit wordt bij elke set meegeleverd. 

•	 Een extra grote schroefdraad vangt het vrijgekomen stof van het composietmateriaal tijdens de montage grotendeels op.
•	 De holle onderzijde van de schroefkop verbergt het overtollige stof, voor een schoon aanzicht.
•	 Gegarandeerd corrosiebestendige coating. 
•	 De schroefdraad en de punt zijn speciaal ontworpen voor een optimale grip. 
•	 De diepe vierkantaandrijving levert de beste instelling van de boorpunt.
•	 Wij garanderen dat onze composiet-profielschroeven bij een correcte montage gedurende de complete levensduur niet  

roesten of op composiet-terrassen geen strepen vormen.

Bevestigingsclips voor WPc-terrasplanken

Cobra clips
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Phantom clips
line fastener butt joint fastener

Begin clip fiberon schroef



Fiberon® terrasplanken productmatrix

Terrasprofiel Horizon Pro-Tect plus ProTect Advantage Professional Xtreme Xtreme wide Exotics Traditional

Oppervlak twee zichtzijden, 
dubbelzijdig met 

houtstructuur

één zichtzijde met 
houtstructuur met 

poriën

één zichtzijde met 
houtstructuur

twee zichtzijden met 
houtstructuur

één zichtzijde met hout-
structuur

één zichtzijde met 
houtstructuur

één zichtzijde met 
houtstructuur

twee zichtzijden, één 
met houtstructuur, 
één fijn geribbeld

Afmeting 24 mm x 136 mm 24 mm x 136 mm 24 mm x 136 mm 24 mm x 133 mm 20 mm x 127 mm 20 mm x 184 mm 20 mm x 127 mm 20 mm x 127 mm

Met groef

Zonder groef

Dubbelzijdig te 
gebruiken

Ja – – Ja – – – Ja

Materiaal aan 4 zijden bekleed 
met sterk Perma-

Tech-oppervlak en 
met een hout-kunst-
stof-composietkern

aan 3 zijden bekleed 
met sterk Perma-

Tech-oppervlak en 
met een hout-kunst-
stof-composietkern

aan 3 zijden bekleed 
met sterk Perma-

Tech-oppervlak en 
met een hout-kunst-
stof-composietkern

WPC aan 3 zijden bekleed met 
sterk PermaTech-op-
pervlak en met een 

hout-kunststof-compo-
sietkern

aan 3 zijden bekleed 
met sterk Perma-

Tech-oppervlak en 
met een hout-kunst-
stof-composietkern

WPC WPC

Multicolor Greystone, Ipé, Rose-
wood, Tudor Brown, 

Castle Gray

Earl Grey, Latte, 
Espresso

Gray Birch, Chestnut – Acorn, Aspen Acorn, Aspen Kingwood, 
Eucalyptus

–

Unicolor – – – Brown, Silver grey – – – Sable, 
Pewter

Prestatiegarantie* 25 jaar 25 jaar 25 jaar 20 jaar 20 jaar 20 jaar 15 jaar 15 jaar

Garantie tegen 
vlekken  &  
verblekingen*

25 jaar 25 jaar 25 jaar – 20 jaar 20 jaar – –

Lengtes
  - met klemgroef
  - zonder 
  klemgroef

3,66 + 4,88 m
2,44 m

 3,66 + 4,88 m  3,66 + 4,88 m 3,66 + 4,88 m
2,44 m

3,66 + 4,88 m 3,66 + 4,88 m
–

3,66 + 4,88 m  3,66 + 4,88 m

Afstand onder-
constructie bij 
90°-montage

40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm

Bijpassende 
plint

2,44 m 2,44 m 2,44 m 2,44 m 2,44 m zie Xtreme 2,44 m 2,44 m
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* Fabrieksgarantie Fiberon, zie garantiebepalingen



Contactgegevens, informatie en handleidingen onder:
www.fiberondecking.com/nl
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