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Smart™
Natuurlijk en onderscheidend 

Cloudy Grey American Walnut

Huiseigenaren en architecten kiezen voor de Smart-lijn vanwege 

het gesloten systeem met een prachtige natuurlijke uitstraling. 

Door het unieke mes en groef profiel met sluitsrubber kunt u een 

gesloten terras creëren dat bovendien blind vernageld is.  

Met twee natuurlijke kleurtinten kunt u uw terras perfect laten 

aansluiten op de omgeving. Met de verschillende accessoires kunt u 

bovendien het terras perfect afwerken.

Oppervlak:  Gegroefd met een vlakke afwerking 

op de keerzijde, natuurlijke tinten; 

omkeerbare planken.

Standaard lengte: 3800 mm

Nodig voor 1 m2 circa 6.45 m

Gewicht circa 3.67 kg/m

Garantie 15 jaar

Smart™ L-profiel
33 * 80 * 1900

Smart™ F-profiel
33 * 80 * 1900

Onderregel - 
hol&massief
40 * 70 * 3600

Terrassteun



De gebruiksvriendelijke vlonderplanken van GreenPlank zijn vervaardigd  
uit een homogeen mengsel van rijstschillen en kunststofvezels. 

Dit unieke samengaan van natuur en technologie combineert de 

schoonheid, kracht en verscheidenheid van natuurlijke materialen 

met de duurzaamheid van kunststof. Het geeft de hoogwaardige 

composietproducten van GreenPlank een natuurlijke uitstraling 

en maakt ze beter bestand tegen vocht, schimmel, UV-straling en 

verkleuring.

Door het gebruik van rijstschillen in plaats van houtvezels zijn 

de producten van GreenPlank significant beter dan traditionele 

houtcomposiet producten. Allereerst is het product sterker 

waardoor het doorhang effect van HKC wordt voorkomen en 

onderregels verder uit elkaar kunnen worden geplaatst. Ten twee 

is het product  minder poreus wat de aangroei van algen en 

mossen sterk reduceert. Ten slotte is de uitzettingscoefficent van 

GreenPlank erg laag. De producten werken vele malen minder dan 

normale houtcomposiet producten.

GreenPlank vlonderproducten worden onder andere gebruikt voor 

recreatiegebieden, wandel- en strandpromenades, terrassen in 

tuinen en andere woningbouwprojecten.

Beter voor u en het milieu

De composietproducten van GreenPlank zijn vrij van formalde-

hyde en bevatten geen giftige stoffen. De producten  

zijn gemaakt van 63% hergebruikte rijstschillen,  

27% hogedichtheidspolyethyleen en 10% hulpstoffen,  

zoals bindmiddelen, UV-remmende pigmenten enz.

UV-additieven kapselen de kleur in en bieden bescherming 

tegen verkleuring. Er treedt wel enige verkleuring op om de 

vlonder een natuurlijk, verweerd uiterlijk te geven.

Kies uit een reeks natuurlijke houttinten, aardetinten  

of de uitstraling van pas geverfd hout. Mix & match om 

patronen te creëren met bijpassende terrasaccessoires en 

schuttingsystemen.

In tegenstelling tot houten vlonders, die voortdurend onderhoud 

vergen, hoeft u de composietproducten van GreenPlank slechts 

af en toe schoon te maken om ze jarenlang goed te houden. 

Schuren, oliën, beitsen of impregneren is dan ook niet meer 

nodig.

topkwaliteit
onderhoudsarm
duurzaam

GREENPLANK 
DE NIEUWE GENERATIE
HOOGWAARDIGE COMPOSIET VLONDERDELEN


