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TWEE DIE GEWOON BIJ ELKAAR HOREN:

DREAMDECK en TraumGarten LICHT
Foto: DREAMDECK BICOLOR, pagina 14 TraumGarten Terras-spots, pagina 24



3

DREAMDECK   
 
Overzicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
 
Materialen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
 
PRESTIGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
 
PLATINUM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
 
SOFT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
 
BICOLOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
 
PLUS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
 
PLUS XL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
 
BAMBOE en BAMBOE XL  . . . . . . . . . . . . 20 
 
 
 
LICHT  
  
Garantie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
 
Overzicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
 
Terras-spots  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
 
Terras-ringen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
 
Spotlights  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
 
Lichtlijsten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
 
Bewegingsmelder  . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
 
Transformatoren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
 
Voorbeeld kabelschema  . . . . . . . . . . . 30 
 
Systeemcomponenten  . . . . . . . . . . . . . 32 
 
 
 
Planning en plaatsing  
 
Planning gemakkelijk gemaakt!  . . . . . 34 
 
Onderconstructie en toebehoren  . . . 36 
 
Terrasdragers en toebehoren . . . . . . . 38



DREAMDECK  
SOFT

Grijs

Zand

Bruin

VANAF PAGINA 12

Planken 21 x 145 mm,  
Lengte 300/400/500 cm

De massieve profielen zijn van  
een speciale bekledingsmantel  
tegen vuil op het oppervlak  
voorzien. Het drukabsorberende  
oppervlak zorgt voor een zacht  
loopvlak.

COMPOSIET VOLPROFIEL  

Eénzijdige reliëf-houtstructuur.  

éenzijdig geribbeld,

beschermd
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DREAMDECK Overzicht

DREAMDECK  
PRESTIGE

DREAMDECK  
PLATINUM

DREAMDECK  
BICOLOR

De juiste aankoopbeslissing nemen is bij een ruime keuze niet altijd eenvoudig.  
Gebruik deze catalogus en onze online-planner om uw droomterras te realiseren.

COMPOSIET VOLPROFIEL  

Eénzijdig bruikbaar met  

reliëf-houtstructuur

Deze moderne terrasplanken met  
de bijzondere oppervlakken zijn  
vlekbestendig en krasbestendiger  
dan terrasplanken uit vergelijkbare  
materialen, eveneens waterafstotend,  
zeer kleurvast en zeer anti-slip.

Basalt-grijs

Kalk-grijs

Terra-bruin

Grijs

Crème

Bruin

Antraciet

Zand

Amandel

Planken 23 x 195 mm,  
Lengte 300/400/500 cm

VANAF PAGINA 8 VANAF PAGINA 10 VANAF PAGINA 14

Planken 20 x 195 mm,  
Lengte 300/400/500 cm

Planken 21 x 125 mm,  
Lengte 200/300/400/500 cm

De massieve PLATINUM profielen  
zijn voorzien van een speciale  
bekledingsmantel tegen vuil op   
het oppervlak.

De massieve BICOLOR profielen  
vertonen door het meerkleurige   
composiet een indrukwekkende  
authentieke houtlook.

COMPOSIET VOLPROFIEL  

Eénzijdige reliëf-houtstructuur.  

éenzijdig geribbeld,

COMPOSIET VOLPROFIEL  

Eénzijdige reliëf-houtstructuur.  

éenzijdig geribbeld,

beschermd beschermd
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DREAMDECK  
PLUS/PLUS XL

DREAMDECK  
BAMBOE/BAMBOE XL

TraumGarten 
LICHT

Antraciet

Grijs

Bruin

Bleek

Donker

VANAF PAGINA 16/18 VANAF PAGINA 20

Planken smal 23 x 146 mm, 
Planken extra breed 23 x 240 mm,  
Lengte 300/400/500 cm

Planken Bleek 20 x 140 mm,  
Systeemlengte 220 cm 
Planken Donker 22 x 180 mm(XL),  
Systeemlengte 185 cm 

Elegante optiek in de modernste  
materiaalmix: De stevige, langs beide 
zijden te gebruiken buisprofielen zijn  
beschikbaar in twee breedtes.  
Een meer gevarieerd resultaat is dus  
mogelijk!

De natuurlijke, stevige terrasplanken 
zijn vervaardigd uit een snel  
hernieuwbare grondstof. De aan beide 
zijden bruikbare systeemplanken  
worden “eindeloos”, met een verdoken 
kopse verbinding geplaatst.

Verlichting en toebehoren met 5 jaar  
fabrieksgarantieA. Natuurlijk daarbij 
passende: besturingstransformatoren,  
kabels en bewegingsmelder (ook  
app-gestuurd)!

COMPOSIET BUISPROFIEL  

Eénzijdige reliëf-houtstructuur.  

éenzijdig geribbeld,

BAMBOE VOLPROFIEL  

Eénzijdig effen,  

éénzijdig gegroefd

LED-LICHTSYSTEEM  

Meer veiligheid.  

Meer sfeer.

ADe garantievoorwaarden hiervoor ontvangt u bij de aankoop of vooraf van uw dealer of onder www.traumgarten.de/nl

Terrasplanning - met licht - eenvoudig gemaakt:

www.traumgarten.de/nl/planer

NIEUW

VANAF PAGINA 22

DREAMDECK  
BICOLOR, pagina 14
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DREAMDECK Materialen

DREAMDECK  
PRESTIGE

DREAMDECK  
PLATINUM, SOFT, BICOLOR, 
PLUS, PLUS XL

Levensduur en 

duurzaamheid 

 

Oppervlak 

 

 

Scheurvorming 

 

 

Optiek  

(uitleveringstoestand) 

 

Optiek  

(verweerd) 

 

Reiniging 

 

 

Instrijken tegen vergrijzen 

door weersinvloeden 

 

Uitlopende  

inhoudsstoffen 

 

Chemische  

reacties

zeer goed 

 

 

hard*, geen houtsplinters/ 

afsplinteringen mogelijk 

 

geen scheuren 

 

 

gewenste, in de fabriek gecreëerde 

kleurverschillen 

 

geringe verbleking door  

Uv- stralen, kleurvast 

 

met warm water en een  

schuurborstel 

 

niet nodig 

 

 

niet bekend 

 

 

zeer duurzaam

*in vergelijking met naaldhout

DREAMDECK  
BAMBOE, BAMBOE XL

Voor u koopt, moet u de voordelen en eigenschappen van de door u gekozen terrasvloer 
leren kennen. Als u nog vragen hebt, maak dan gebruik van de vakkennis van uw  
vakhandelaar, die u de productsystemen van uw droomterras nader zal toelichten.

 
 
De mooiste optiek en  
de modernste materiaalmix. 
Op weg naar de "juiste 
terrasplank" helpt een kijkje 
nemen naar de kenmerken.

zeer goed 

 

 

middelmatige indrukhardheid, 

“houtsplinters“/afsplinteren mogelijk 

 

droogscheuren mogelijk 

 

 

natuurlijke, levendige optiek 

 

 

natuurlijke vergrijzing, vlekvorming door 

sporen-aanhechting mogelijk 

 

met warm water en een  

schuurborstel 

 

vooraf geolied aan alle kanten,  

nazorg vereist 

 

overtollig hars/olie uit  

productie 

 

niet bekend

zeer goed 

 

 

hard*, geen houtsplinters/ 

afsplinteringen mogelijk 

 

geen scheuren 

 

 

gewenste, in de fabriek gecreëerde  

kleurverschillen 

 

blekere doelkleur na zowat   

1 - 2 jaar 

 

met warm water en een  

schuurborstel 

 

niet nodig 

 

 

niet bekend 

 

 

verkleuring door vogelpoep of 

plantaardige bestanddelen
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WETENSWAARDIGHEDEN  
OVER DE DREAMDECK TERRASPLANKEN

De DREAMDECK terrasplanken beschikken over 
de typische eigenschappen en overtuigende 
pluspunten van de gebruikte materialen.  
 
■ DREAMDECK inspireert door zijn  
  lange levensduur 

■ in regel geen vorming van barsten  
  of splinters 

■ geen optisch storende ingroei van kwasten   
■ bewerking mogelijk met alle gangbare                
  houtbewerkingsgereedschappen 

■ eenvoudige reiniging, geen verven nodig            
  (uitgezonderd BAMBOE, zie pag. 21) 

 
Onze DREAMDECK composiet terrasplanken 
– ook de planken voorheen bekend als DREAMDECK 
WPC terrasplanken worden nu zo genoemd - bestaan 
uit polymeer-gebonden natuurlijke materialen  
met kleurstoffen en additieven. Onze DREAMDECK 
BAMBOE terrasplanken bestaan uit lange 
bamboevezels, die samengeperst worden met 
speciale harsen. 
 
Kleurverschillen: Geringe kleurverschillen en 
-schakeringen binnen een productiepartij zijn 
gewenst om het natuurlijke "houtkarakter” van  
de planken te benadrukken.  
 
Kleurverschillen kunnen voorkomen door 
verschillende tijdstippen van plaatsing, verschillende 
locaties (bvb. gedeeltelijk overdekte terras- 
oppervlakken) en verschillende productiepartijen en 
-lengtes. Dit geldt vooral voor latere toevoegingen 
aan bestaande installaties of de latere plaatsing van 
afzonderlijke planken. Deze productie-, materiaal-  
en partijgebonden verschillen zullen de 
natuurlijkheid van de planken blijvend benadrukken 
en vormen geen reden tot klacht.  
 
Gebruik buiten: DREAMDECK kan bij temperatuur- 
schommelingen, permanent watercontact en 
ongelijke blootstelling aan het weer kromtrekken, 
watervlekken vertonen en verweren. Afhankelijk van 

de weersintensiteit (Uv-straling/neerslag) 
wordt de definitieve blekere doelkleur na zowat 1  
tot 2 jaar bereikt. Op regelmatig gereinigde 
DREAMDECK oppervlakken zullen de gebruikssporen 
minder duidelijk zichtbaar zijn. Met een helling  
van 2 % bereikt u een makkelijker onderhoud van 
het terras, aangezien waterophoping en 
waterplekken zo goed als vermeden zullen worden. 
Onder bepaalde omstandigheden kunnen bij het 
lopen op DREAMDECK terrasplanken met kunststof 
bestanddelen elektrostatische ontladingen optreden.  
 
Onderhoudsvriendelijk,  
maar niet onderhoudsvrij!  
Reinig uw DREAMDECK terras met warm water en 
reiniger op basis van azijn. Zware vervuiling kunt  
u verwijderen met een schuurborstel.  
Gebruiksporen (lichte krassen) laten zich 
verwijderen met schuurpapier (altijd in de 
lengterichting/vezelverloop van de planken).  
Best op voorhand testen op een niet zichtbaar vlak.  
Belangrijk: Gebruik geen oplosmiddelen of 
kalkhoudende reinigers daar deze door het 
oppervlak heen dringen en er gevaar voor 
verkleuring bestaat. Bladeren en vruchten van 
bomen of struiken kunnen op de planken een 
natuurlijke voedingsstof voor sporen zijn. Bovendien 
kunnen plantaardige inhoudsstoffen, zoals tannines, 
maar ook lang eraan vastzittende vogelpoep leiden  
tot blijvende verkleuring van het oppervlak.  
 
Stockage: Niet gemonteerde planken kunnen   
bij verkeerde, d.w.z. niet aangepaste stockering 
vervormen! Let er op dat de goederen beschut  
zijn tegen regen en niet blootgesteld worden aan 
directe zonnestraling (om een te sterke opwarming 
van het materiaal te vermijden).  
 
Plaatsing: Vermijdt montage bij vorst of grote  
hitte en werk liefst bij een buitentemperatuur tussen 
+5°C en +25°C. Respecteer de instructies op de 
transportverpakking en in de montagehandleiding. 

· D
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COMPOSIET

DREAMDECK  
SOFT, pagina 12

De montage van alle TraumGarten producten kan worden uitgevoerd door de eindgebruiker, rekening 

houdend met de specifieke montagehandleidingen. Voorzie de gebruikelijke en daarvoor geschikte 

werktuigen. In geval van twijfel, contacteer uw vakhandel of uw vakman.



DREAMDECK PRESTIGE

DREAMDECK PRESTIGE Terra-bruin 
Oppervlak: reliëf-houtstructuur

De nieuwe terrasplanken met een elegant design, alsof ze voor de eeuwigheid zijn 
gemaakt: Geringere verbleking, minder onderhoud, beter bestand tegen vlekken 
en krasbestendiger dan vergelijkbare materialen.

Terra-bruin                         Art. nr.    per stuk 

23 x 195 x 3000 mm              2985        74,97 

23 x 195 x 4000 mm              2986        99,96 

23 x 195 x 5000 mm              2987      124,95 

Afsluitlijst Antraciet                   

10 x 80 x 2000 mm                2069         12,95

8

■   volprofiel, 23 x 195 mm 

■   éenzijdige reliëf-houtstructuur 

■   vlekbestendig 

■   geringere verbleking 

■   zeer anti-slip

· D
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COMPOSIET

beschermd

per lm  24,99
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DREAMDECK PRESTIGE Kalk-grijs, 
Oppervlak: reliëf-houtstructuur

Kalk-grijs                            Art. nr.    per stuk 

23 x 195 x 3000 mm              2988        74,97 

23 x 195 x 4000 mm              2989        99,96 

23 x 195 x 5000 mm              2990      124,95 

Afsluitlijst Grijs                           

10 x 80 x 2000 mm                2485         12,95

DREAMDECK PRESTIGE Basalt-grijs, 
Oppervlak: reliëf-houtstructuur

Basalt-grijs                        Art. nr.    per stuk 

23 x 195 x 3000 mm               2991         74,97 

23 x 195 x 4000 mm              2992        99,96 

23 x 195 x 5000 mm              2993      124,95 

Afsluitlijst Antraciet                   

10 x 80 x 2000 mm                2069         12,95
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DREAMDECK PLATINUM

10

DREAMDECK PLATINUM Grijs,  
Oppervlak: geribbeld

De 195 mm brede volprofielen zijn door een bijkomende bekledingsmantel  
vlekresistenter en waterafstotender dan gewone terrasplanken; ze zijn zeer 
gemakkelijk te reinigen - en zo heeft u langer plezier van uw terras.

Grijs                                     Art. nr.    per stuk 

20 x 195 x 3000 mm               2116         74,97 

20 x 195 x 4000 mm               2117         99,96 

20 x 195 x 5000 mm               2118       124,95 

Afsluitlijst                                   

10 x 62 x 2000 mm                 2112          12,95

10

■   volprofiel, 20 x 195 mm 

■   vlekrestistenter door een bijkomende  

     speciale bekledingsmantel 

■   tweezijdig bruikbaar: 

     éénzijdig reliëf-houtstructuur, éénzijdig geribbeld 

■   tweekleurige kunststof bestanddelen

· D
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COMPOSIET

beschermd

per lm  24,99
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DREAMDECK PLATINUM Crème, 
Oppervlak: reliëf-houtstructuur

Crème                                  Art. nr.    per stuk 

20 x 195 x 3000 mm              2690        74,97 

20 x 195 x 4000 mm              2691        99,96 

20 x 195 x 5000 mm              2692       124,95 

Afsluitlijst                                   

10 x 62 x 2000 mm                2693         12,95

DREAMDECK PLATINUM Bruin, 
Oppervlak: reliëf-houtstructuur

Bruin                                    Art. nr.    per stuk 

20 x 195 x 3000 mm               2132         74,97 

20 x 195 x 4000 mm              2133         99,96 

20 x 195 x 5000 mm              2134       124,95 

Afsluitlijst                                   

10 x 62 x 2000 mm                 2113          12,95
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DREAMDECK SOFT

DREAMDECK SOFT Grijs, 
Oppervlak: reliëf-houtstructuur

De nieuwe generatie terrasplanken met aangenaam oppervlak en een  
uitzonderlijk gevoel. Met deze nieuwe, speciale terrasplanken ronden we het  
DREAMDECK programma met de succesvolle trendkleuren af. 

Grijs                                     Art. nr.    per stuk 

21 x 145 x 3000 mm               2973        50,97 

21 x 145 x 4000 mm               2974         67,96 

21 x 145 x 5000 mm               2975        84,95 

Afsluitlijst                                   

10 x 80 x 2000 mm                2485         12,95

12

■   volprofiel, 21 x 145 mm 

■   aangenaam, zacht oppervlak 

■   tweezijdig bruikbaar: 

     éénzijdig reliëf-houtstructuur, éénzijdig geribbeld 

■   tweekleurige kunststof bestanddelen

beschermd
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COMPOSIET

per lm  16,99
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DREAMDECK SOFT Zand, 
Oppervlak: geribbeld

Zand                                     Art. nr.    per stuk 

21 x 145 x 3000 mm               2976        50,97 

21 x 145 x 4000 mm               2977         67,96 

21 x 145 x 5000 mm               2978        84,95 

Afsluitlijst                                   

10 x 80 x 2000 mm                2198         12,95

DREAMDECK SOFT Bruin, 
Oppervlak: geribbeld (rechts) en 
reliëf-houtstructuur (links)

Bruin                                    Art. nr.    per stuk 

21 x 145 x 3000 mm               2970        50,97 

21 x 145 x 4000 mm               2971         67,96 

21 x 145 x 5000 mm               2972        84,95 

Afsluitlijst                                   

10 x 80 x 2000 mm                2679         12,95

Zo
nd

er
 d

ec
o,

 p
rij

ze
n 

in
 E

ur
o 

in
cl

us
ie

f B
TW

. (
Pr

ijs
w

ijz
ig

in
ge

n 
vo

or
be

ho
ud

en
) Z

ie
 d

e 
in

fo
rm

at
ie

 o
p 

pa
gi

na
 6

/7
.



14

DREAMDECK BICOLOR

14

DREAMDECK BICOLOR Amandel, 
Oppervlak: reliëf-houtstructuur

Composiet op zijn bijzondere manier: Door er een tweede kleur bij te mengen, wordt   
een uitzicht verkregen dat elke plank uniek maakt. De volprofiel-planken passen  
vanwege hun afmetingen, optisch ook bijzonder goed bij kleinere oppervlakken.

Amandel                              Art. nr.    per stuk 

21 x 125 x 2000 mm               2654         31,98 

21 x 125 x 3000 mm               2655        47,97 

21 x 125 x 4000 mm               2656        63,96 

21 x 125 x 5000 mm               2657        79,95 

Afsluitlijst                                   

10 x 80 x 2000 mm                2199         13,95

14

■   volprofiel, 21 x 125 mm 

■   tweezijdig bruikbaar: 

     éénzijdig reliëf-houtstructuur, éénzijdig geribbeld 

■   tweekleurige kunststof bestanddelen
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DREAMDECK BICOLOR Zand, 
Oppervlak: reliëf-houtstructuur

Zand                                     Art. nr.    per stuk 

21 x 125 x 2000 mm               2650         31,98 

21 x 125 x 3000 mm                2651         47,97 

21 x 125 x 4000 mm               2652        63,96 

21 x 125 x 5000 mm               2653        79,95 

Afsluitlijst                                   

10 x 80 x 2000 mm                2198         13,95

DREAMDECK BICOLOR Antraciet  
en DREAMDECK BICOLOR Zand, 
Oppervlak: reliëf-houtstructuur

Antraciet                            Art. nr.    per stuk 

21 x 125 x 2000 mm               2658         31,98 

21 x 125 x 3000 mm               2659        47,97 

21 x 125 x 4000 mm               2660        63,96 

21 x 125 x 5000 mm                2661         79,95 

Afsluitlijst                                   

10 x 80 x 2000 mm                2069         12,95
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DREAMDECK PLUS

De terrasplanken van de PLUS-serie zijn verkrijgbaar als buisprofielen; deze bieden  
een hogere stevigheid dan traditionele holkamerprofielen! Kies uit drie kleuren  
en het gewenste oppervlak, met reliëf-houtstructuur of geribbeld. 
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COMPOSIET

DREAMDECK WPC PLUS Antraciet,  
Oppervlak: reliëf-houtstructuur

Antraciet                            Art. nr.    per stuk 

23 x 146 x 3000 mm              2673         41,97 

23 x 146 x 4000 mm              2674        55,96 

23 x 146 x 5000 mm              2675        69,95 

Afsluitlijst                                   

10 x 80 x 2000 mm                2069         12,95

■   holkamerprofiel, 23 x 146 mm 

■   tweezijdig bruikbaar: 

     éénzijdig reliëf-houtstructuur, éénzijdig geribbeld 

■   combineerbaar met PLUS XL (pagina 18)

16

per lm  13,99
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DREAMDECK PLUS Grijs en  
DREAMDECK PLUS XL Antraciet,  
Oppervlak: geribbeld

Grijs                                     Art. nr.    per stuk 

23 x 146 x 3000 mm              2676         41,97 

23 x 146 x 4000 mm              2677        55,96 

23 x 146 x 5000 mm              2678        69,95 

Afsluitlijst                                   

10 x 80 x 2000 mm                2485         12,95

DREAMDECK PLUS Bruin,  
Oppervlak: reliëf-houtstructuur. 
en TraumGarten LICHT terras-spots

Bruin                                    Art. nr.    per stuk 

23 x 146 x 3000 mm              2670         41,97 

23 x 146 x 4000 mm               2671        55,96 

23 x 146 x 5000 mm              2672        69,95 

Afsluitlijst                                   

10 x 80 x 2000 mm                2679         12,95
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DREAMDECK PLUS XL

18

DREAMDECK PLUS XL Antraciet, 
Oppervlak: reliëf-houtstructuur

De extra brede PLUS XL terrasplanken lijken aanzienlijk verfijnder  
door het geringere aantal voegen vergeleken met de PLUS terrasplanken.  
Je hebt bovendien minder plaatsingsmateriaal nodig.

Antraciet                            Art. nr.    per stuk 

23 x 240 x 3000 mm              3283        68,97 

23 x 240 x 4000 mm              3286         91,96 

23 x 240 x 5000 mm              3289       114,95 

Afsluitlijst                                   

10 x 80 x 2000 mm                2069         12,95

18

■   holkamerprofiel, 23 x 240 mm 

■   tweezijdig bruikbaar: 

     éénzijdig reliëf-houtstructuur, éénzijdig geribbeld 

■   combineerbaar met PLUS (pagina 16)

· D
UU

RZ
AA

M 
· O

NDERHOUDSVRIENDELIJK ·

COMPOSIET

per lm  22,99



DREAMDECK PLUS XL Bruin en  
DREAMDECK PLUS XL Bruin,  
Oppervlak: reliëf-houtstructuur

191919

Grijs                                     Art. nr.    per stuk 

23 x 240 x 3000 mm              3281        68,97 

23 x 240 x 4000 mm              3282         91,96 

23 x 240 x 5000 mm              3287       114,95 

Afsluitlijst                                   

10 x 80 x 2000 mm                2485         12,95

Bruin                                    Art. nr.    per stuk 

23 x 240 x 3000 mm              3285        68,97 

23 x 240 x 4000 mm              3286         91,96 

23 x 240 x 5000 mm              3289       114,95 

Afsluitlijst                                   

10 x 80 x 2000 mm                2679         12,95
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DREAMDECK PLUS XL Grijs,  
Oppervlak: reliëf-houtstructuur



DREAMDECK BAMBOE en BAMBOE XL

DREAMDECK BAMBOE bleek en  
DREAMDECK BAMBOE XL donker, 
Oppervlak: gegroefd

De BAMBOE terrasplanken zijn "kops bewerkt" en kunnen ondanks hun handige 
korte lengte als één lange plank "eindeloos" na elkaar worden gelegd. Bevestiging 
aan de onderconstructie gebeurt met systeemclips in de zijdelingse langsgroef.

BAMBOE bleek                   Art. nr.    per stuk 

20 x 140 x 1850 mm               2206        46,23 

 

BAMBOE onderhoud         Art. nr.    per stuk 

Reiniger 2 l + onderhoudsolie 2,5 l  0286        99,90 

Onderhoudsolie 2,5 l              0287       63,90

20

■   systeem terrasplanken met kopse tand en groef 

■   tweezijdig bruikbaar: éénzijdig effen, éénzijdig gegroefd 

■   BAMBOE per lm 14,99, BAMBOE XL per lm 24,99 

■   BAMBOE en BAMBOE XL kunnen niet samen   

     in één oppervlak worden gelegd!

per lm  14,99
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BAMBOE XL donker          Art. nr.    per stuk 

22 x 180 x 1850 mm               2203        46,23 

 

BAMBOE onderhoud         Art. nr.    per stuk 

Reiniger 2 l + onderhoudsolie 2,5 l  0286        99,90 

Onderhoudsolie 2,5 l              0287       63,90
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DREAMDECK BAMBOE XL donker,  
Oppervlak: effen

Product en onderhoud: In vergelijking met tropisch hardhoud groeit Bamboe 

snel en continu, kan reeds na vijf tot zeven jaar geoogst worden, en heeft als 

immer groenblijvende plant met een grote bladermassa een niet te verwaarlozen 

deel aan het zuiveren van de lucht en binding van CO2. Botanisch gezien is het een 

gras met een houtachtige stengel, maar vrij van ongewenste bestanddelen zoals 

harsen, vetten of looizuren. De zeer dichte celstructuur leidt tot een grote 

oppervlaktehardheid. Vanwege zijn mechanische weerstand en zijn hoge druk- en 

treksterkte, wordt bamboe als "plantaardig staal” beschouwd.  

 

Voor DREAMDECK BAMBOE worden stroken van de reuzebamboe 

(phyllostachys edulis) en bindmiddel onder hoge druk geperst en daaruit worden 

de terrasplanken geproduceerd. Verantwoordelijk voor de stevige 

“lichtgewichtconstructie” van de halmen is de afwisselende verbindingsopbouw 

van de zeer vaste knopen met de stevige vezels. Het bij aanvang zeer glad en dicht 

oppervlak wordt door weersinvloeden ruwer met meer poriën zoals bij hout. In het 

bijzonder aan de "knopen" ziet men bij het van dichtbij bekijken ook kleine, dwarse 

oneffenheden of scheurtjes, die materiaaleigen en onschadelijk zijn. 

De DREAMDECK BAMBOE terrasplanken zijn aan alle kanten geolied. Wij  

adviseren een regelmatige nabehandeling met het onderhoudsproduct dat in de 

fabriek werd aangebracht. Biocide-vrije producten die voornamelijk gebaseerd  

zijn op lijnolie kunnen schimmelgroei op het oppervlak bevorderen. De afbraak- 

producten van de schimmels laten hardnekkige zwarte verkleuringen achter.  

Overtollig bindmiddel of olie kan uit de beschermingslaag ontsnappen als gevolg 

van het productieproces. Dit is in regel niet problematisch en verdwijnt na  

verwering. Als een echt natuurproduct kan bamboe ook scheurtjes en 

vezelbreuken vertonen. Dergelijke typische eigenschappen voor Bamboe terras-

planken in buitentoepassingen, zijn geen reden tot klacht. Bekijk de algemene  

onderhoudsaanbevelingen op pagina 7.

Verbruik onderhoudsolie:  

Ca. 100 tot 125 ml/m2 per laag  
(exacte verbruikshoeveelheden  
kunnen door een testlaag op de  
vloer worden bepaald)

OVER BAMBOE EN ZIJN ONDERHOUD



TraumGarten LICHT
5 JAAR 

GARANTIE
Het TraumGarten LICHT systeem 
is eenvoudig te installeren en  
functioneert zeer betrouwbaar.  
Op alle systeemcomponenten  
verlenen wij een fabrieksgarantie 
van 5 jaar. De garantievoorwaarden  
hiervoor ontvangt u bij de aankoop 
of vooraf van uw dealer of onder 
www.traumgarten.de/nl

22

Het TraumGarten LICHT systeem  
toont geselecteerde artikelen  
en afbeeldingen van onze  
productie-partner in-lite, Nederland.
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Met TraumGarten LICHT beschikt u over vele moderne mogelijkheden om 
donkere paden veilig te verlichten of lichtgevende accenten te plaatsen.   
Deze brochure dient als een eerste kennismaking met de afzonderlijke elementen. Gebruik daarom de mogelijkheid 

van advies en professionele kennis van uw dealer, die u graag alle varianten van TraumGarten LICHT zal voorstellen 

in zijn expo en u zal helpen met het maken van een lichtplan inclusief accessoires en kabelplan. 

Breng uw tuin in het juiste LICHT

Bewegingsmelders 
 
De bewegingsmelders worden 
bediend via een touchscreen  
of app en zorgen voor veilig 
licht bij elke stap. 

Systeem toebehoren 
 
Van de transformator naar  
de kabel, van de splitter naar 
de Easy-Lock, het toebehoren 
rondt het systeem af. 

Terras-ringen 
 
De indirecte verlichting van 
deze wegmarkeringsverlichting 
inspireert 's nachts en  
ook overdag dankzij de  
geanodiseerde aluminium kap.

Lichtlijsten 
 
Veiliger over trappen lopen. 
Terrasranden in het donker 
waarnemen. De lichtlijsten  
zorgen voor een sfeervolle 
stapveiligheid.

Terras-spots 
 
Heerlijke sfeer op het terras! 
Van lichtaccenten tot een  
gespiegelde sterrenhemel op 
de vloer - alles kan.

Spotlights 
 
Het gerichte licht van de  
spotlights belicht bomen  
of gevels - tot op een afstand 
van drie tot acht meter.

Eenvoudige en flexibele installatie. De montage van het TraumGarten LICHT systeem is dankzij de veilige 12 volt 

spanning ongevaarlijk, eenvoudig en ook voor leken mogelijk. Voorzie de gebruikelijke en geschikte werktuigen.  

In geval van twijfel, contacteer uw vakhandel of uw vakman.



Spots Fusion 22 en Fusion 68 
gecombineerd tot een "sterrenhemel"

TraumGarten LICHT

Hoe klinkt dit? 25.000 uur geaccentueerde, sfeervolle warme LED verlichting 
in uw tuin of op het terras. Goed? Dan heb je met de Fusion spots in duurzaam 
polycarbonaat met roestvrijstalen afdekking een topper gevonden.

De Fusion spots geven een 
zacht, niet verblindend licht.  
De spots worden ingebouwd  
in uitsparingen, bijvoorbeeld  
in de TraumGarten DREAMDECK 
terrasplanken.

Terras-spots                       Art. nr.    per stuk 

Fusion 22 mm                        2524        52,90 

Fusion 28 mm                        2525        62,90 

Fusion 68 mm                        2523        99,90 

24
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Terras-ring grondverlichting Puck 35  
als wegrandverlichting

Feel-good sfeer- en veiligheidslicht: De terras-ringen zijn vanop afstand goed  
zichtbaar, zonder evenwel te verblinden. De beloopbare en ook berijdbare terras- 
ringen zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium in een warmgrijze zilvertint.

De Puck bodemverlichtingen stralen aan alle kanten 
een subtiel licht uit en zijn perfect als verlichting  
langs een looppad. De terras-ringen worden ingebouwd  
in geboorde uitsparingen, bijvoorbeeld in de TraumGarten 
DREAMDECK terrasplanken.

Terras-ringen                     Art. nr.    per stuk 

Puck 35 mm, Grijs                  2527        69,90 

Puck 86 mm, Grijs                 2526       119,00 
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Meerdere Scope Mini spotlights  
Gecombineerd als terrasverlichting

TraumGarten LICHT

Met één of meer spotlights kunt u zelfs in het donker genieten van  
het zicht op uw bomen, struiken of andere markante punten in uw tuin.  
Schep meer veiligheid met een helder verlichte buitenruimte.

De verstelbare spotlights steekt u 
met de pin in de zachte grond, naar 
wens tot op acht meter afstand van 
het te verlichten object.

Spotlights                           Art. nr.    per stuk 

Scope tot 8 m                        2528      125,00 

Scope Mini tot 3 m                2529        94,90 

26



Telkens twee lichtlijsten 550  
gecombineerd tot tredenverlichting

Op eenvoudige wijze uniek, veilig licht in uw tuin installeren:  
De lichtlijsten voor indirecte en functionele verlichting vinden hun plaats  
onder trappen of aan uitspringende DREAMDECK terrasranden.

Afhankelijk van bijvoorbeeld de breedte van  
de treden kunt u de korte of de lange lichtlijst toepassen  
of meerdere lijsten achter elkaar installeren.

Lichtlijst                             Art. nr.    per stuk 

180 mm                                   2531        82,90 

550 mm                                  2530       119,00 

27

Zo
nd

er
 d

ec
o,

 p
rij

ze
n 

in
 E

ur
o 

in
cl

us
ie

f B
TW

. (
Pr

ijs
w

ijz
ig

in
ge

n 
vo

or
be

ho
ud

en
)



Accenten leggen: Spots Fusion 22 en   
Scope Mini spotlights gecombineerd

TraumGarten LICHT

Eén stap, en het licht gaat aan. Of ze nu met een kabel op de transformator zijn  
aangesloten of draadloos via Bluetooth worden bediend, deze bewegingsmelders 
brengen licht en extra veiligheid voor bezoekers en bewoners.

De bewegingsmelder Move biedt de  
mogelijkheid om het licht naar keuze één, 
twee of drie minuten te laten branden. 
De Smart Move bewegingsmelder  
bedien je via app; een verlichtingsduur 
tot 60 minuten is mogelijk.

Bewegingsmelder              Art. nr.    per stuk 

Move aan Hub 50,  

met kabel (200 cm)               2514         71,90 

Move verlenging 5 m             2515        35,95 

Smart Move Hub 150              2518       139,00 

APP  
CONTROLLED

ZONDER 
KABEL 
MET ZONNECELLEN

28
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Transformator Smart Hub 150 met  
drie kabeluitgangen

Afhankelijk van het aantal of de installatiewaarde  
(VA, zie tabel op blz. 14/15) van uw lichtarmaturen kiest  
u uw besturingstransformator. Voor gebruik buitenshuis,  
kies een aparte (sneeuw en regen) beschermcover.

Transformator                   Art. nr.    per stuk 

Hub 50                                    2512      185,00 

Smart Hub 150                       2516      429,00 

 

Beschermcover                  Art. nr.    per stuk 

voor Hub                                2513        42,90 

voor Smart Hub                     2517        52,90 

SMART-APP  
CONTROLLED

Je hebt het in de hand; of het nu  
klassiek is via een touch screen op de  
Hub of met een app, de bediening van  
uw LICHT- systeem is eenvoudig.
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TraumGarten LICHT

Kies uw armaturen en toebehoren zoals u wenst - zie overzicht op pagina 32/33. 
Het beste is dan een kabelplan op te maken (hier een voorbeeld) - of dit door uw 
vakhandelaar te laten doen.

TRANSFORMATOR  

EN BASISKABEL 
 

Meet de afstanden van uw elektriciteits- 

aansluiting tot de verste lamp. Dit is  

de minimaal vereiste lengte van de  

basiskabel (Belangrijk: De kabellengte  

tussen de transformator ● en de  

verste lamp ● mag hoogstens 40 meter 

bedragen!). 
 

De transformator Smart Hub 150 of Hub 50 

transformeert de netspanning van 230 V  

in 12 V en regelt de verlichting in de tuin. 

Belangrijk: Voeg de installatiewaarden  

van de gewenste armaturen toe  

(VA-waarden, zie producten op pagina 32/33). 

Tot 50 VA kunt u de besturingstrans- 

formator Hub 50 gebruiken, tot 150 VA de  

besturingstransformator Smart Hub 150.  
 

Vanaf de transformator uit wordt de 

basiskabel (verkrijgbaar in lengte van  

25 of 40 meter) uitgerold en langs de  

lampen geleid.

BASISKABEL EN 

BASISKABELVERBINDER 
 

Wilt u kabelaftakkingen maken? Gebruik de 

basiskabelverbinder en in een mum van 

tijd is het kabelverloop afgetakt. Denk 

eraan dat de aftakking op de maximale  

kabellengte tussen de transformator ● en 

de verst verwijderde lamp ● (40 meter) 

moet worden uitgevoerd

EINDE VAN DE BASISKABEL 
 

De kabel kan op elk punt eindigen en 

hoeft geen gesloten systeem te vormen. 

Het kabeleinde is voorzien van 

eindkappen om het binnendringen  

van vocht te voorkomen.
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Flexibel 
licht

Het TraumGarten LICHT 
systeem werkt met 
12 Volt laagspanning en 
kan dus gemakkelijk  
worden geïnstalleerd. 
 
Wilt u na verloop van 
tijd lampen toevoegen  
of verplaatsen?  
Geen probleem, het is  
mogelijk! U kunt  
probleemloos extra  
lampen op uw bestaande 
TraumGarten LICHT  
systeem aansluiten als 
het verbruik van de  
lampen (VA) overeenkomt 
met het vermogen van  
de transformator.

SPLITTER  

EN VERLENGINGSKABEL 
 

Een verlengingskabel (in  

één, twee of drie meter lengte 

verkrijgbaar) kan worden  

gebruikt als de kabel aan een 

lamp te kort is voor aansluiting 

op de basiskabel. 
 

Eveneens praktisch is de  

splitter, waarmee u twee  

lampen op één verlengings-

kabel kunt aansluiten.

EASY-LOCK 
 

Elke lamp wordt met een EASY-LOCK  

geleverd. Daarmee kunt u op elk  

punt van de hoofdkabel een lamp  

aansluiten. 

Raadpleeg voor uw planning ook de montagehandleiding,  
die u vooraf op het internet kunt bekijken: www.traumgarten.de/nl

31
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TraumGarten LICHT

Het TraumGarten LICHT systeem is eenvoudig te installeren en functioneert  
zeer betrouwbaar. Op alle systeemcomponenten verlenen wij een fabrieksgarantie 
van 5 jaarA. De garantievoorwaarden hiervoor ontvangt u bij de aankoop of vooraf 
van uw dealer of onder www.traumgarten.de/nl

Art. nr. 2524 
Terras-spot Fusion 22 
Ø 22 mm 
Kleurtemperatuur 2750 K 
Netspanning 0,2 W 
Installatiewaarde 0,2 VA 

52,90

Art. nr. 2525 
Terras-spot Fusion 28 
Ø 28 mm 
Kleurtemperatuur 2750 K 
Netspanning 0,2 W 
Installatiewaarde 0,2 VA 

62,90

Art. nr. 2523 
Terras-spot Fusion 68 
Ø 68 mm 
Kleurtemperatuur 2750 K 
Netspanning 0,9 W 
Installatiewaarde 1,0 VA 

99,90

Art. nr. 2527 
Terras-ring Puck 35 
Ø 35 mm 
Kleurtemperatuur 2900 K 
Netspanning 0,6 W 
Installatiewaarde 0,6 VA 

69,90

Art. nr. 2526 
Terras-ring Puck 86 
Ø 86 mm 
Kleurtemperatuur 2900 K 
Netspanning 1,5 W 
Installatiewaarde 2,5 VA 

119,00

Art. nr. 2516 
Besturingstransformator  
Smart Hub 150 
geschikt voor een installatie-
waarde tot 150 VA, IP 23, 
3 afzonderlijke kabeluitgangen 

429,00

Art. nr. 2544 
NIEUW Gatenzaag  
Ø 20 mm  
inclusief houder  
met centerboor,  
voor art. 2524/2525/2527 

27,95

Art. nr. 2517 
Beschermcover 
voor Smart Hub 150, 
regenbescherming voor de 
Hub bij gebruik buitenhuis 
 

52,90

Art. nr. 2518 
Bewegingsmelder  
Smart Move (draadloos, 
met zonnecellen), IP 65, 
voor de Smart Hub 150, 
reikwijdte 40 tot 80 meterB 

139,00

Art. nr. 2541 
Verbindingskabel  
verlenging  
3 meter 

17,95

Art. nr. 2539 
Verbindingskabel  
verlenging  
1 meter 

9,99

Art. nr. 2540 
Verbindingskabel  
verlenging  
2 meter 

11,95

Art. nr. 2535 
Basiskabel  
25 lopende meter 
kabellengte, 14/2 mm 

109,00

Art. nr. 2536 
Basis-kabel  
40 lopende meter 
kabellengte, 14/2 mm 

165,00

AA A B B

Art. nr. 2545 
NIEUW Gatenzaag  
Ø 60 mm  
inclusief houder  
met centerboor,  
voor art. 2523/2526 

43,90

Zonder deco, prijzen in Euro inclusief BTW. (Prijswijzigingen voorbehouden)
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BELANGRIJK: Voor de plaatsing van TraumGarten LICHT elementen 
onder TraumGarten DREAMDECK terrasplanken heeft u daar 
minstens 48 mm bodemafstand nodig, dus minstens de TraumGarten  
onderconstructie "hoog" met gummipads.

Meer  
aanwijzingen

Art. nr. 2529 
Bloemperk spotlight Scope 
Mini  
tot 3 m, Ø 47 mm 
Kleurtemperatuur 2900 K 
Netspanning 1,0 W 
Installatiewaarde 2,0 VA 

94,90

Art. nr. 2528 
Bloemperk spotlight Scope 
tot 8 m, Ø 66 mm 
Kleurtemperatuur 3100 K 
Netspanning 3,0 W 
Installatiewaarde 5,2 VA 

125,00

Art. nr. 2531 
Trede lichtlijst 18 
16 x 22 x 180 mm  
Kleurtemperatuur 3000 K 
Netspanning 0,5 W 
Installatiewaarde 0,6 VA 

82,90

Art. nr. 2530 
Trede lichtlijst 55 
16 x 22 x 556 mm 
Kleurtemperatuur 3000 K 
Netspanning 2,0 W 
Installatiewaarde 2,1 VA 

119,00

Art. nr. 2512 
Besturingstransformator  
Hub 50 met lichtsensor, 
geschikt voor een installatie-
waarde tot 50 VA, IP 23, 
2 afzonderlijke kabeluitgangen 

185,00

Art. nr. 2513 
Beschermcover 
voor Hub 50,  
regenbescherming voor de 
Hub bij gebruik buitenhuis 
 

42,90

Art. nr. 2514 
Bewegingsdetector Move  
voor Hub 50, IP 65, 
met 2 meter kabelB 
reikwijdte tot 12 meterC 
 

71,90

Art. nr. 2515 
Kabel voor Move 
verlenging 
5 meter 
 
 

35,95

Art. nr. 2537 
Basiskabelverbinder  
verbinding transformator-
kabel met secondaire kabel 

18,95

Art. nr. 2538 
Basiskabel eindkap  
voor 12 V-kabel, 14/2 mm 
set 20 st (enkel reservestukD) 

10,95

Art. nr. 2542 
Verbindingskabel  
Splitter  
1 naar 2 

11,95

Art. nr. 2543 
Easy-Lock voor 
verbindingskabel aan  
basiskabel (enkel reservestuklD) 

10,95

Het TraumGarten LICHT 
schept veiligheid en 
sfeer: Alle lichtarmaturen 
zijn uitgerust met LED's 
voor 12 V laagspanning.  
 
De IP-klasse van de  
armaturen is IP67 (IP53 
voor de lichtlijsten),  
De levensduur van de  
LED’s bedraagt ongeveer  
25.000 uur.  
 
TraumGarten LICHT is 
een autonoom systeem; 
het gebruik van systeem-
vreemde toebehoren is 
niet mogelijk.  
 
Het systeem is geschikt 
voor buitengebruik.  
De basiskabels kunnen  
direct onder de  
TraumGarten DREAMDECK 
terrasplanken of onder 
een dunne laag aarde 
worden geplaatst. 
  
De aansluitingen en  
verbindingen moeten  
beschermd worden tegen 
stilstaand water. 

AVervanging van de lamp is niet mogelijk na het verstrijken van de levensduur van de LED   Bdirecte aansluiting op een aparte uitgang van de Hub 50 
C naar gelang het gebouw   D kabel reeds incl. eindkap; lichtbron reeds incl. een Easy-Lock 

A++ A+ A++ A+
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DREAMDECK Planning gemakkelijk gemaakt!

U heeft de eerste stappen gezet op het pad naar uw nieuwe terras. 
Heeft u uw favoriet al gevonden in de DREAMDECK serie?  
Dan is nu het moment om vanaf pagina 36 de plaatsing van de planken  
en de onderconstructie te plannen.

Licht gepland?

Afsluitlijst?

Muuraansluiting?

Gelijkmatig voegpatroon?

Helling gepland?

Foto: DREAMDECK SOFT Zand met terras-spots Fusion 68



Hoogte-compensatie voor de trede?

ONLINE-PLANNER: 
traumgarten.de/nl/planer

MONTAGE-VIDEO’S: 
traumgarten.de/nl/videos

MONTAGEHANDLEIDINGEN 
traumgarten.de/nl/montagehandleidingen

Bij de plaatsing van DREAMDECK terrasplanken  

komt er heel wat bij kijken. Wat is de aard van uw  

ondergrond? Hoe loopt de helling van het terras?  

Hoe plant u de plaatsing van uw terrasplanken?  

Hoe is de afwatering van het regenwater gepland? 

Profiteer van de planningsbekwaamheid van uw  

vakhandelaar en praat met hem over uw bouwproject. 

U kunt ook onze gratis online terrasplanner gebruiken. 

Hier kunt u uw terras virtueel bouwen - praktisch: zo  

vergeet je geen enkel onderdeel! 

In ieder geval raden wij u aan een kijkje te nemen in de  

montagehandleiding! Deze wordt later bijgevoegd bij  

uw terrasplanken en kan vooraf van het internet worden 

gedownload! Daar krijgt u gedetailleerde informatie en tips, 

met name over de DREAMDECK onderconstructieproducten. 

Verder raden wij u aan om ook onze montagevideo's op 

voorhand te bekijken: Want goed gepland is half gebouwd!
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DREAMDECK Onderconstructie

Richtwaarde ten behoeve van  
terrasplanken en onderconstructie

DREAMDECK biedt terrasplanken in verschillende  
breedtes. Daarom is de door de planken bestreken  
oppervlakte per vierkante meter verschillend, afhankelijk 
van de serie. Als richtwaarde heeft u, afhankelijk van de  
serie, de volgende lopende meters terrasplank nodig per  
vierkante meter. 
 
DREAMDECK PRESTIGE                ca. 5,0  lm per m2      
DREAMDECK PLATINUM               ca. 5,0  lm per m2        

DREAMDECK SOFT                        ca. 6,7  lm per m2        

DREAMDECK BICOLOR                  ca. 7,7  lm per m2      
DREAMDECK PLUS                         ca. 6,7  lm per m2 

DREAMDECK PLUS XL                  ca. 4,1   lm per m2 

DREAMDECK BAMBOE                  ca. 7,0  lm per m2 

DREAMDECK BAMBOE XL            ca. 5,4  lm per m2 

Onderconstructie                           ca. 3,0  lm per m2 

 
De gegevens voor de onderconstructie zijn berekende  
waarden voor grote oppervlakken. Speciaal voor kleine  
oppervlakken moet er een extra onderconstructie voor  
de uiteinden worden gepland. Vergeet ook niet in uw   
ruwe planning de bevestigingsclips (als richtwaarde  
kies ongeveer 20 stuks per vierkante meter, één voor  
elk kruispunt van OC en terrasplank) en de toebehoren.

Met DREAMDECK hebt u de keuze uit voordelige en doordachte componenten voor  
de eenvoudige en blijvend veilige aanleg van uw terras - ook voor doe-het-zelvers.

  Niet boren, gewoon draaien en schroeven

Waterafvoer? Drainagerooster!

Stabiele OC met verbinders

       Anti-slip gummipads

Terrasplanning - met licht - eenvoudig gemaakt:

www.traumgarten.de/nl/planer

Gedetailleerd en  

eenvoudig plan  

je terrasplank- 

hoeveelheden en  

hun toebehoren 

op het internet.
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ALU OC                                Art. nr.    per stuk 

40 x 20 x 2000 mm, vlak       2228         19,98 

40 x 20 x 3000 mm, vlak       2136         29,97 

40 x 40 x 2000 mm, hoog     2226        29,98 

40 x 40 x 4000 mm, hoog     2227        59,96 

 

Bodemklemmen, set 20 st    4709      49,90 

 

ALU OC verbinders         Art. nr.    per stuk 

Verbinders, set 10 st             2068      24,95

OC Basic Alu                      Art. nr.    per stuk 

40 x 20 x 2000 mm, vlak      4553         15,98 

40 x 20 x 3000 mm, vlak      4554        23,97 

40 x 40 x 3000 mm, hoog     4551         32,97 

40 x 40 x 4000 mm, hoog    4552        43,96 

 

Bodemklemmen, set 20 st    4709      49,90 

Start-/eindclips             Art. nr.    per stuk  

Inox, voor beide soorten OC 

set 25 st                                 2083        30,95 

 

Bevestigingsclips           Art. nr.    per stuk 

Inox, voor beide soorten OC      

set 50 st                                 2109        34,95 

emmer 250 st                        2297         175,– 

 

Systeemclips EASY        Art. nr.    per stuk 

Inox, enkel voor ALU OC 

set 50 st                                 2229         37,95 

emmer 250 st                        2487         189,– 

 

Gummipads                        Art. nr.    per stuk 

60 x 90 x 8 mm, set 24 st      2201           8,99 

60 x 90 x 20 mm, set 10 st    2202           9,99 

De Aluminium onderconstructie is extreem duurzaam en torsiebestendig.  

De elementen zijn zwart gelakt, om storende “flitsen“ tussen de planken te vermijden.  

De OC “hoog“ (40 x 40 mm) kan met behulp van de verbinders in een frame met geringe  

vervorming worden gemonteerd. Bevestig de OC met de bodemklemmen aan de ondergrond. 

Als alternatief voor de aluminium onderconstructie (boven), kunt u de even  

stabiele OC Basic Alu In blank aluminium kiezen. Bevestig deze OC eveneens  

met de bodemklemmen aan de ondergrond. 

Voor de bevestiging van de planken, kiest u voor de Alu-OC de start of eindclip  

en de Inox clips of als alternatief voor deze beiden de systeemclip EASY voor een 

snelle plaatsing (niet bruikbaar voor de OC Basic Alu!). 

Gummipads kunnen onder de OC worden gebruikt als antislip onderlagen,  

voor extra waterafvoer en voor ventilatie aan de achterzijde. 

Twee soorten onderconstructie en de bevestigingstoebehoren

Bodemklemmen

Bodemklemmen

vlak

vlak

hoog

hoog

Verbinders

Systeemclip EASY

Inox clip

Start of eindclip 

Zonder deco, prijzen in Euro inclusief BTW. (Prijswijzigingen voorbehouden)
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DREAMDECK Terrasdragers en toebehoren

De drie in hoogte verstelbare terrasdragers voor alle OC Alu 40 x 40 mm compenseren flexibel en op de millimeter  

nauwkeurig verschillen onder de onderconstructie van 30 tot 168 mm. Met de verlengingsringen bereik je een extra 40 tot  

zelfs 100 mm hoogtecompensatie (maximaal drie op elkaar geplaatste verlengingsringen per terrasdrager resulteren in  

een maximale hoogtecompensatie van 468 mm).

PRO S 

30 tot 53 mm

PRO M 

53 tot 82 mm

PRO M 

74 tot 168 mm

Terrasdragers en verlengingsringen

Het dakbeschermingskurk wordt gebruikt onder de terrasdragers om de dakfolie te beschermen. Het drainagerooster wordt  

geplaatst tussen de muur van het huis en de terrasvloer; het regenwater wordt zo optimaal afgevoerd. De drainagegoot is de 

ideale aanvulling op het drainagerooster en leidt het water naar een afvoer.

Dakbeschermingskurk en oplossingen voor afwatering

hoogte  

+ 40 mm

hoogte  

+ 100 mm

Om bijvoorbeeld bij tuinterrassen of aan balkons het hoogteverschil  
van de vloer tot de terrasdeur te compenseren of gewoon om het niveau  
van uw terras in zijn geheel te verhogen, kunt u de nieuwe, in de hoogte  
verstelbare terrasdragers gebruiken.

terrasdragers                                          Art. nr.               set 

PRO S incl. Click-adapter, set 10 st        2979           49,90 

PRO M incl. Click-adapter, set 10 st       2980           69,90 

PRO XL incl. Click-adapter, set 10 st       2981           79,90 

Verlengingsring                           Art. nr.                set 

aanvulling bij de terrasdragers 

Hoogte plus 40 mm, set 10 st.               2982          19,90 

Hoogte plus 100 mm, set 10 st.             2983          39,90

Dakbeschermingskurk                     Art. nr.                set 

200 x 200 x 3 mm, set 10 st                  2984            34,90 

Drainage in aluminium                 Art. nr.        per stuk  

Rooster, 21 x 140 x 2000 mm                2995            79,90 

Goot, 20 x 144 x 2000 mm                    2996            54,90 

NIEUW

Zonder deco, prijzen in Euro inclusief BTW. (Prijswijzigingen voorbehouden)

Dakbeschermingskurk

Drainagerooster

Drainagegoot

Terrasdrager (voorbeeld)



39Foto: DREAMDECK PLUS Grijs met TraumGarten dichtscherm SYSTEEM BOARD
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Weetjes, varianten, tips en meer! Als dealer zijn wij u graag van dienst bij de planning van uw installaties.  

Vraag het ons. Of gebruik ons online platform met tips, varianten en handleidingen op www.traumgarten.de/nl

Brügmann TraumGarten GmbH 

Kanalstrasse 80 

44147 Dortmund (Duitsland) 

Fax +49 231 9986 391 

E-Mail belgie@traumgarten.de 

www.traumgarten.de/nl

Verkoop van alle artikelen zonder decoratie. Vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Kleurafwijkingen als gevolg van druktechnologie. Alle afmetingen zijn ca. maten.  
Datum van uitgave: Februari 2022. Prijzen in Euro incl. de wettelijke BTW. (Prijswijzigingen voorbehouden) WEEE-Reg.-Nr. DE 68582594

TERRASPLANKEN EN LICHT

DREAMDECK stalen-boxen en -waaiers

verkrijgbaar bij uw vakhandel

Montagevideo's die u tonen hoe het werkt:

Terrasplanning - met licht - eenvoudig gemaakt:

www.traumgarten.de/nl/planer

www.traumgarten.de/nl/videos

Gebruik voor uw bouwproject onze Terrassen online-planner:  

Kies uw DREAMDECK droomvloer, de kleur en de oppervlaktestructuren.  

Leg de vloer virtueel in een traditionele parallelle plaatsing of in een 

scheepsvloer-verband. De materiaalcalculator geeft u een overzicht 

van de benodigde materialen.

Om u bij uw bouwproject te ondersteunen, kunt u voor uw  

beslissing bij uw vakhandel - tegen een kleine vergoeding -  

stalen-boxen en stalen-waaiers aanvragen. Gebruik zo de  

mogelijkheid om thuis de verschillende kleurtinten uit te proberen.

Wij bieden u de hulpvolle video's waarin we je de montage van uw 

TraumGarten DREAMDECK in de verschillende stadia van opbouw laten zien.  

U leert de mogelijkheden van de onderconstructies en hun opbouw kennen.  

Je ziet er hoe de terrasplanken met verschillende bevestigingssystemen  

gemonteerd worden. En u vindt er tips voor onderhoud en reiniging.




