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DREAMDECK TERRASPLANKEN

Exclusieve variatie en modernste
materialen voor terras en balkon

traumgarten.de/nl

Titelbeeld: DREAMDECK WPC PLATINUM grijs, oppervlak: reliëf-houtstructuur

DREAMDECK terrasplanken
U hebt een grote keuze en daarmee ook de moeilijkheid van het kiezen!
De juiste aankoopbeslissing nemen is soms niet eenvoudig.
Gebruik daarom de mogelijkheid van advies en professionele kennis van uw
dealer, die u graag alle productsystemen van het TraumGarten
assortiment in zijn showroom zal voorstellen. Ontdek de voordelen, maar
ook de “probleemgebieden” van uw gewenste terrasplanken.
DREAMDECK WPC
Een eerste indruk over
de materiaaleigenschappen kunt u hier
bekijken:

DREAMDECK PRESTIGE

DREAMDECK BAMBOE

Gewicht

ca. 1300 kg per m3

ca. 760 kg per m3

ca. 1250 kg per m3

Duurzaamheid

zeer goed

zeer goed

zeer goed

Oppervlak

hard vergeleken met naaldhout,
geen splinters of afsplinteren
mogelijk

hard vergeleken met naaldhout,
geen splinters of afsplinteren
mogelijk

middelmatige indrukhardheid,
“houtsplinters” en afsplinteren
kunnen voorkomen

Scheurvorming

geen scheuren

geen scheuren

droogscheuren mogelijk

Optiek (in nieuwe toestand)

fabrieksmatige kleurverschillen

gewenste, in de fabriek gecreëerde
kleurverschillen

natuurlijke, levendige optiek

Optiek (na weersinvloeden)

blekere eindkleur na zowat
1 - 2 jaar

Geringe verbleking door
Uv-Stralen, kleurvast

natuurlijke vergrijzing, vlekvorming
door sporen-aanhechting mogelijk

Reiniging

met warm water en een schuurborstel

met warm water en een schuurborstel

met warm water en een schuurborstel

Instrijken
tegen vergrijzen
door weersinvloeden

niet nodig

niet nodig

vooraf geolied aan alle kanten,
nazorg vereist

Uitlopende inhoudsstoffen

niet bekend

niet bekend

overtollig hars/olie uit productie

Chemische reacties

verkleuring door vogelpoep of
plantaardige bestanddelen

zeer duurzaam

niet bekend
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De montage van alle TraumGarten producten kan door
de eindverbruiker worden uitgevoerd met inachtneming van de bijhorende montagehandleidingen.
Voorzie de gebruikelijke en daarvoor geschikte werktuigen. In geval van twijfel, contacteer uw vakhandel
of uw vakman.

WPC PLUS / PLUS XL
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DREAMDECK overzicht
DREAMDECK WPC
SOFT

DREAMDECK WPC
PLATINUM

• Volprofiel
• 145 mm breed
• aangenaam, zacht Soft-oppervlak
• éénzijdig reliëf-houtstructuur,
éénzijdig geribbeld
• tweekleurige kunststof bestanddelen

• Volprofiel
• 195 mm breed
• vlekresistenter door een bijkomende
speciale bekledingsmantel
• éénzijdig reliëf-houtstructuur,
éénzijdig geribbeld
• tweekleurige kunststof bestanddelen

reliëf-houtstructuur

geribbeld

reliëf-houtstructuur

geribbeld

Grijs

Grijs

Grijs

Grijs

Bruin

Bruin

Bruin

Bruin

Zand

Zand

Crème

Crème

protected

INFO: DREAMDECK WPC
WPC bestaat uit natuurvezels, kunststof en
additieven in een verhouding van ca. 60/35/ 5%
en heeft daardoor typische eigenschappen.
Kleurverschillen door verschillende weersomstandigheden en productieverschillen kunnen
voorkomen bij latere aanvullingen van bestaande
terrassen of bij het gebruik van losse profielen.
Deze productie- en materiaal-gerelateerde
fluctuaties kunnen geen reden zijn tot klachten. WPC kan bij temperatuurschommelingen,
permanent watercontact en ongelijke blootstelling aan het weer kromtrekken, watervlekken
vertonen en verweren. Afhankelijk van de
weersintensiteit (Uv-straling/neerslag) wordt
de definitieve blekere eindkleur na zowat 1 - 2
jaar bereikt. Soms kan het bij het lopen op
DreamDeck terrasplanken Platinum tot elektrostatische ontladingen komen.

Onderhoudsvriendelijk, maar niet
onderhoudsvrij!
Reinig WPC profielen met warm water en
reiniger op basis van azijn. Zware vervuiling
kunt u verwijderen met een schuurborstel.
Gebruiksporen (lichte krassen) laten zich met
schuurpapier, altijd in de lengterichting/
vezelverloop verwijderen (best op voorhand
testen op een niet zichtbaar vlak). Belangrijk:
Gebruik geen oplosmiddelen of kalkhoudende
reinigers daar deze door het oppervlak heen
kunnen dringen en er gevaar voor verkleuring
bestaat. Bladeren en vruchten van bomen of
struiken kunnen op de planken/profielen een
natuurlijke voedingsstof voor sporen zijn.
Plantaardige inhoudsstoffen, zoals tannines,
maar ook lang eraan vastzittende vogelpoep
kunnen 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 sterke opwarming van
het materiaal te vermijden)
Plaatsing: Vermijdt montage bij vorst en grote hitte en werk liefst bij een buitentemperatuur tussen +5°C en +25°C.
Hou daarbij rekening met de uitvoerige informatie op de transportverpakkingen en in de montagehandleiding.
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Voordelen die overtuigen:
• WPC overtuigt door een lange
duurzaamheid
• eenvoudige reiniging – geen verven
nodig
• in regel geen vorming van barsten
of splinters
• geen kwasten
• bewerking mogelijk met alle
gangbare houtbewerkingsgereedschappen

DREAMDECK
PRESTIGE

NIEUW

DREAMDECK WPC
BICOLOR

• Composiet volprofiel
• 195 mm breed
• éénzijdig bruikbaar,
reliëf-houtstructuur
• vlekbestendig
• krasbestendiger dan vergelijkbare materialen

• Volprofiel
• 125 mm breed
• éénzijdig reliëf-houtstructuur,
éénzijdig geribbeld
• tweekleurige kunststof
bestanddelen

reliëf-houtstructuur

reliëf-houtstructuur

geribbeld

Basalt-grijs

Antraciet

Antraciet

Terra-bruin

Amandel

Amandel

Kalk-grijs

Zand

Zand

DREAMDECK WPC
PLUS / PLUS XL

DREAMDECK BAMBOE / BAMBOE XL
Bamboe is een soort gras! Het bamboe wordt in vezelvorm gebracht,
gereinigd, hitte-behandeld en tot slot met bindmiddelen onder hoge
druk tot uiterst stabiele terrasplanken geperst. DREAMDECK BAMBOE
terrasplanken kunnen door hun kopse bewerking in een optisch harmonieuze eindeloze plaatsing gelegd worden.

• Buisprofiel
• in twee breedtes: 146 mm (PLUS)
en 240 mm (PLUS XL)
• éénzijdig reliëf-houtstructuur,
éénzijdig geribbeld

EXTRA BREED

• in twee breedtes: BAMBOE 140 mm
en BAMBOE XL 180 mm
• éénzijdig effen, éénzijdig gegroefd
• met kopse tand- en groef
bewerking voor eindeloze plaatsing
• vooraf geolied aan alle kanten:
BAMBOE bleek, BAMBOE donker

reliëf-houtstructuur

geribbeld

Antraciet

Antraciet

effen

gegroefd

Bruin

Bruin

BAMBOE bleek

BAMBOE bleek

Grijs

Grijs

BAMBOE XL donker

BAMBOE XL donker
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DREAMDECK PRESTIGE
De nieuwe terrasplanken met een elegant design, alsof ze voor de eeuwigheid zijn
gemaakt: Minder verbleken, minder onderhoud en vlekbestendig. Krasbestendiger
dan vergelijkbare materialen.

Details
• Composiet volprofiel 23 x 195 mm
• éénzijdig bruikbare reliëf-houtstructuur
• vlekbestendig
• geringere verbleking
• zeer anti-slip

NIEUW

per lm
Kalk-grijs
23 x 195 x 3000 mm
23 x 195 x 4000 mm
23 x 195 x 5000 mm
Afsluitlijst Grijs
10 x 80 x 2000 mm

Art.nr.
2988
2989
2990

per stuk
59,97
79,96
99,95

2485

9,98

PRESTIGE Kalk-grijs,
Oppervlak: reliëf-houtstructuur
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19,99

PRESTIGE Basalt-grijs,
Oppervlak: reliëf-houtstructuur
Basalt-grijs
23 x 195 x 3000 mm
23 x 195 x 4000 mm
23 x 195 x 5000 mm
Afsluitlijst Antraciet
10 x 80 x 2000 mm

Art.nr.
2991
2992
2993

per stuk
59,97
79,96
99,95

2069

9,98

Terra-bruin
23 x 195 x 3000 mm
23 x 195 x 4000 mm
23 x 195 x 5000 mm
Afsluitlijst Antraciet
10 x 80 x 2000 mm

Art.nr.
2985
2986
2987

per stuk
59,97
79,96
99,95

2069

9,98

PRESTIGE Terra-bruin
Oppervlak: reliëf-houtstructuur

Zonder deco, prijzen in e incl. BTW. (Prijswijzigingen voorbehouden)
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DREAMDECK WPC SOFT
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!

Details
• volprofiel 21 x 145 mm
• aangenaam, zacht oppervlak
• éénzijdig reliëf-houtstructuur,
éénzijdig geribbeld
• tweekleurige kunststof bestanddelen

per lm
Grijs
21 x 145 x 3000 mm
21 x 145 x 4000 mm
21 x 145 x 5000 mm
Afsluitlijst
10 x 80 x 2000 mm

Art.nr.
2973
2974
2975

per stuk
50,97
67,96
84,95

2485

9,98

WPC SOFT grijs
Oppervlak: reliëf-houtstructuur
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16,99

WPC SOFT bruin
Oppervlak: geribbeld
Bruin
21 x 145 x 3000 mm
21 x 145 x 4000 mm
21 x 145 x 5000 mm
Afsluitlijst
10 x 80 x 2000 mm

WPC SOFT bruin
Oppervlak: reliëf-houtstructuur
Art.nr.
2970
2971
2972

per stuk
50,97
67,96
84,95

2679

9,98

Zand
21 x 145 x 3000 mm
21 x 145 x 4000 mm
21 x 145 x 5000 mm
Afsluitlijst
10 x 80 x 2000 mm

Art.nr.
2976
2977
2978
2198

per stuk
50,97
67,96
84,95
10,98

WPC SOFT zand
Oppervlak: reliëf-houtstructuur

Zonder deco, prijzen in e incl. BTW. (Prijswijzigingen voorbehouden)
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DREAMDECK WPC PLATINUM
De 195 mm brede WPC volprofielen zijn door een bijkomende bekledingsmantel
vlekresistenter en waterafstotender dan gewone WPC terrasplanken.
Ze zijn zeer gemakkelijk te reinigen. Door deze PLATINUM beschermlaag beleeft
u langer plezier aan uw terras.
Details
• volprofiel 20 x 195 mm
• vlekresistenter door een bijkomende
speciale bekledingsmantel
• éénzijdig reliëf-houtstructuur,
éénzijdig geribbeld
• tweekleurige kunststof bestanddelen

protected

per lm
Grijs
20 x 195 x 3000 mm
20 x 195 x 4000 mm
20 x 195 x 5000 mm
Afsluitlijst
10 x 62 x 2000 mm

Art.nr.
2116
2117
2118
2112

19,99

per stuk
59,97
79,96
99,95
9,98

WPC PLATINUM grijs,
Oppervlak: geribbeld
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Zonder deco, prijzen in e incl. BTW. (Prijswijzigingen voorbehouden)

WPC PLATINUM bruin,
Oppervlak: reliëf-houtstructuur
Bruin
20 x 195 x 3000 mm
20 x 195 x 4000 mm
20 x 195 x 5000 mm
Afsluitlijst
10 x 62 x 2000 mm

Art.nr.
2132
2133
2134

Crème
20 x 195 x 3000 mm
20 x 195 x 4000 mm
20 x 195 x 5000 mm
Afsluitlijst
10 x 62 x 2000 mm

Art.nr.
2690
2691
2692

per stuk
59,97
79,96
99,95

2693

9,98

2113

per stuk
59,97
79,96
99,95
9,98

WPC PLATINUM Crème,
Oppervlak: reliëf-houtstructuur
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DREAMDECK WPC BICOLOR
Door toevoeging van een tweede kleur wordt een uitzicht bereikt dat elke plank
uniek maakt. De volprofiel planken passen, vanwege hun afmetingen, optisch ook
bijzonder goed bij kleinere oppervlakken.

Details
• volprofiel 21 x 125 mm
• éénzijdig reliëf-houtstructuur,
éénzijdig geribbeld
• tweekleurige kunststof bestanddelen

per lm
Amandel
21 x 125 x 2000 mm
21 x 125 x 3000 mm
21 x 125 x 4000 mm
21 x 125 x 5000 mm
Afsluitlijst
10 x 80 x 2000 mm

Art.nr.
2654
2655
2656
2657
2199

11,99

per stuk
23,98
35,97
47,96
59,95
10,98

WPC BICOLOR amandel
Oppervlak: reliëf-houtstructuur

12

Zonder deco, prijzen in e incl. BTW. (Prijswijzigingen voorbehouden)

WPC BICOLOR zand
Oppervlak: reliëf-houtstructuur
Zand
21 x 125 x 2000 mm
21 x 125 x 3000 mm
21 x 125 x 4000 mm
21 x 125 x 5000 mm
Afsluitlijst
10 x 80 x 2000 mm

Art.nr.
2650
2651
2652
2653
2198

per stuk
23,98
35,97
47,96
59,95
10,98
Antraciet
21 x 125 x 2000 mm
21 x 125 x 3000 mm
21 x 125 x 4000 mm
21 x 125 x 5000 mm
Afsluitlijst
10 x 80 x 2000 mm

Art.nr.
2658
2659
2660
2661

per stuk
23,98
35,97
47,96
59,95

2069

10,98

WPC BICOLOR antraciet
Oppervlak: reliëf-houtstructuur
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DREAMDECK WPC PLUS / PLUS XL
De terrasplanken met holkamerprofiel hebben twee
oppervlakken. Eén zijde met reliëf-houtstructuur, één zijde
geribbeld. De planken zijn verkrijgbaar in twee breedtes en
in drie attractieve kleuren.

PLUS 146 mm

WPC PLUS

WPC PLUS XL

Details
• Holkamerprofiel 23 x 146 mm
• éénzijdig reliëf-houtstructuur,
éénzijdig geribbeld

Details
• Holkamerprofiel 23 x 240 mm
• éénzijdig reliëf-houtstructuur,
éénzijdig geribbeld

per lm

PLUS: Grijs
23 x 146 x 3000 mm
23 x 146 x 4000 mm
23 x 146 x 5000 mm
Afsluitlijst
10 x 80 x 2000 mm

9,79

Art.nr.
2676
2677
2678

per stuk
29,37
39,16
48,95

2485

9,98

PLUS: Antraciet
23 x 146 x 3000 mm
23 x 146 x 4000 mm
23 x 146 x 5000 mm
Afsluitlijst
10 x 80 x 2000 mm

PLUS XL 240 m
m

per lm

EXTRA BREED

Art.nr.
2673
2674
2675

per stuk
29,37
39,16
48,95

2069

9,98

WPC PLUS antraciet,
Oppervlak: reliëf-houtstructuur

14

Buisprofiel:
hogere stevigheid dan
traditionele
holkamerprofielen

PLUS: Bruin
23 x 146 x 3000 mm
23 x 146 x 4000 mm
23 x 146 x 5000 mm
Afsluitlijst
10 x 80 x 2000 mm

16,49

Art.nr.
2670
2671
2672

per stuk
29,37
39,16
48,95

2679

9,98

WPC PLUS grijs en PLUS XL antraciet,
Oppervlak: geribbeld

PLUS XL: Antraciet
23 x 240 x 3000 mm
23 x 240 x 4000 mm
23 x 240 x 5000 mm
Afsluitlijst
10 x 80 x 2000 mm

Art.nr.
3283
3284
3288

per stuk
49,47
65,96
82,45

2069

9,98

PLUS XL: Grijs
23 x 240 x 3000 mm
23 x 240 x 4000 mm
23 x 240 x 5000 mm
Afsluitlijst
10 x 80 x 2000 mm

Art.nr.
3281
3282
3287

per stuk
49,47
65,96
82,45

2485

9,98

PLUS XL: Bruin
23 x 240 x 3000 mm
23 x 240 x 4000 mm
23 x 240 x 5000 mm
Afsluitlijst
10 x 80 x 2000 mm

Art.nr.
3285
3286
3289

per stuk
49,47
65,96
82,45

2679

9,98

WPC PLUS bruin
Oppervlak: reliëf-houtstructuur

Zonder deco, prijzen in e incl. BTW. (Prijswijzigingen voorbehouden)
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DREAMDECK BAMBOE / BAMBOE XL
BAMBOE systeem terrasplanken zijn “kops bewerkt”. Dat betekent dat ze
ondanks hun handige lengte toch “eindeloos” geplaatst kunnen worden.
Klimatologische omstandigheden, evenals plaatselijke factoren leiden tot
veranderingen in de afmetingen van de planken. Dit wordt opgevangen
door de plaatsing met clips in plaats van te schroeven.

BAMBOE
systeem terrasplanken

BAMBOE XL donker
systeem terrasplanken

Details
• 20 x 140 mm
• éénzijdig effen,
éénzijdig gegroefd

Details
• 22 x 180 mm
• éénzijdig effen,
éénzijdig gegroefd

per lm

10,99

per lm

18,98

De 140 mm en 180 mm brede planken kunnen niet met elkaar geplaatst worden! De terrasplanken zijn zijdelings gegroefd en
worden met Inox clips onzichtbaar bevestigd. Wij adviseren als basis de onderconstructie in aluminium, zie pagina 18.

BAMBOE
20 x 140 x 2200 mm

Art.nr.
2206

per stuk
24,18

BAMBOE, oppervlak: gegroefd
BAMBOE XL donker, oppervlak: gegroefd

indrukvast
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BAMBOE XL donker,
oppervlak: gegroefd
BAMBOE XL donker
22 x 180 x 1850 mm

Bamboe
onderhoudsset*
2 x 2,5 l, Art.nr. 0286
89,95

Art.nr. per stuk
2203
35,11

Bamboe
onderhoudsolie
2,5 l, Art.nr. 0287
54,90

* Reiniger en onderhoudsolie
Verbruik onderhoudsolie: Ca. 100–125 ml/m2 per laag (bepaal de exacte hoeveelheden die
worden verbruikt door een test op de vloer).

Zonder deco, prijzen in e incl. BTW. (Prijswijzigingen voorbehouden)

Product en onderhoud: Bamboe groeit 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 is het een grassoort met verhoute stam, doch vrij
van harsen, looizuren en oliën. 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 harsen 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 en door de „knopen“ ziet men bij het van dichtbij bekijken ook kleine,
dwarslopende oneffenheden/scheurtjes, die materiaaleigen en onschadelijk zijn.
De 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 zijn gebaseerd op goedkope lijnolie,
kunnen schimmelgroei op het oppervlak bevorderen. De afvalresten van de
schimmels laten hardnekkige zwarte verkleuring achter.
Productiegerelateerd kan er overtollig hars en olie uitvloeien. Dit is in regel niet
problematisch en verdwijnt na verwering. Als een echt natuurproduct kan
bamboe ook scheurtjes en vezelbreuken vertonen.
Dergelijke eigenschappen die kenmerkend zijn voor bamboe-planken buiten,
zijn geen reden tot klacht.
Bekijk eveneens de algemene onderhoudsaanwijzingen op pagina 5.
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DREAMDECK ONDERCONSTRUCTIE
Voordelen van de Alu-onderconstructie:
• uiterst duurzaam en bestand tegen torsie
• zwart gelakt – geen storende „flitsen“ tussen
de planken
• De onderconstructie „hoog“ kan met behulp
van de verbinders (2068) tot een stabiel, vast
onderstel gemonteerd worden.
Verbinder (2068)

Aluminium onderconstructie
maat/mm
40 x 40 x 2000
40 x 40 x 4000
40 x 20 x 2000
40 x 20 x 3000
Verbinder

hoog
hoog
vlak
vlak
set 10 st

Art.nr.
2226
2227
2228
2136
2068

per stuk
23,98
47,96
17,98
26,97
19,95

universeel

vlak:
vast te bevestigen op de ondergrond

Inox clip EASY
• clip voor de DREAMDECK aluminium
onderconstructie, incl. schroeven
• grote tijdswinst bij de montage
• voorboren niet nodig
• eenvoudig vervangen van planken
Artikel
Inox clip EASY
Inox clip EASY

set 50 st
emmer 250 st

Art.nr.
2229
2487

Terras onderconstructie
BASIC ALU
maat/mm
40 x 40 x 3000
40 x 40 x 4000
40 x 20 x 2000
40 x 20 x 3000

hoog
hoog
vlak
vlak

Art.nr.
4551
4552
4553
4554

Eenvoudige plaatsing met EASY clip

per stuk
29,95
149,75

insteken...

draaien...

inschuiven...

en vastschroeven!

NIEUW
per stuk
26,97
35,96
12,98
19,47

De nieuwe BASIC ALU onderconstructie vervangt de
vorige WPC onderconstructie en kan dankzij haar
profilering universeel worden gebruikt. BASIC ALU in
blank Aluminium is stabieler en constructief beter
dan de WPC-onderconstructie. Montage enkel mogelijk met de Inox clip 2109 of 2297.

hoog
vlak

Materiaal: Aluminium, oppervlak: blank, onbehandeld

Bevestigingsclips en toebehoren
Clips
Art.nr.
per stuk
Inox clips
set 50 st
2109
27,95
Inox clips
emmer 250 st
2297
139,75
Start-/eindclips voor de eerste/laatste rij planken
Inox clips
set 25 st
2083
24,95

2297
2109
2083

Gummipads voor bescherming van de onderconstructie
60 x 90 x 8 mm
set 24 st
2201
7,92
60 x 90 x 20 mm set 10 st
2202
8,90

2202
2201
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Voordelen van de Gummipads
• antislip
• stabiele structuur
• extra waterafvoer en ventilatie

Zonder deco, prijzen in e incl. BTW. (Prijswijzigingen voorbehouden)

DREAMDECK PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN
Algemene Plaatsingsvoorschriften
De belangrijkste basisregels bij de planning van uw terras
Ernstige schade ontstaat hoofdzakelijk door waterophoping en sterke zonnestraling. Zorg door naleving van
de volgende basisbeginselen voor voldoende waterafvoer
en luchtcirculatie.
1. Op vaste, stevige, vorstvaste en voldoende droge
ondergrond werken.
2. Respecteer de afstanden en de rangschikking van de
onderconstructie, holle ruimtes tussen de onderconstructie niet opvullen zodat er een uitwisseling tussen
warme en koude lucht kan gebeuren.
3. Zorg voor voldoende ventilatie van het oppervlak.
4. De onderconstructie vast bevestigen op de ondergrond.
5. Volgens de basisprincipes van de constructieve
houtbescherming bevelen wij aan te plaatsen met een
helling van 2 % in de langsrichting van de planken.
Die moeten van het gebouw wegvoeren
6. Een minimumafstand van 20 mm tegenover vaste
bouwdelen (zoals huismuur, boordstenen, enz.) moet
worden nageleefd.
7. De montagehandleidingen volgen.

20
mm

Plaatsing en schikking van de onderconstructie (vast te bevestigen op de ondergrond!)

4
5
1
2
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3
2

3
1

A. Montage op de grond
1. Grond 4 % helling
2. Grof grint 2 % helling
3. Fijn grint/zand
4. Beton boordsteen

5. Gummipads
6. Alu onderconstructie
universeel

B. Montage op beton/betonplaten

Belangrijke aanwijzing:

1. Oude ondergrond, 2 %
helling
2. Gummipads
3. Alu onderconstructie
vlak

De DREAMDECK-serie WPC en Bamboe worden
geleverd met een montagehandleiding op maat
van het product, met daarin tips en trucs voor
montage en voorbereiding. Download deze handleiding van tevoren op:
www.traumgarten.de/nl/dreamdeck

Bij bitumen of EPDM
andere bevestiging kiezen.
Belangrijk: overleg met
de architect of een
gespecialiseerd bedrijf

3

1

4
5

2

Plaatsing van de
planken

De eerste
terrasplank

De verdere
terrasplanken

Het uiteinde

Als voorbeeld de
Aluminium onderconstructie met WPC PLATINUM terrasplanken. Gedetailleerde
informatie vindt u in de
DREMDECK montagehandleiding, gratis te raadplagen op Internet.

Afsluitclips (1) van
boven aan de onderconstructie (2) bevestigen!
Splintergevaar!
De verschroevingen met
Ø 2 mm voorboren. Bij
PLUS holkamerplanken op
voorhand ca. 2 cm voor
het latere einde op de
dieperliggende zijde van
onder openboren (min.
Ø 5 – 8 mm), zodat het
condenswater in de holle
kamers kan afvloeien.
Dan de terrasplank (3)
licht schuin op de clip
inschuiven.

Alle andere terrasplanken
met de bevestigingsclips
(4) in Inox bevestigen.
Voor volprofiel terrasplanken en de holkamerplanken PLUS XL steeds de
bevestigingsclips in Inox
gebruiken.

De laatste terrasplank
met A2 schroeven door
de zijdelingse groef vastschroeven onder 45° . De
groefwang met Ø 4 mm
voorboren en verzinken en
dan de onderconstructie
bijkomend met Ø 2 mm
voorboren. De afsluitlijst
(5) van langs buiten op
afstand van 20 cm met Ø 4
mm voorboren en verzinken, daarna de groefonderkant van de terrasplank Ø
2 mm naboren, om openbarsten te vermijden.

Planningshulp
voor benodigde
hoeveelheden van
onderconstructie en
terrasplanken*
onderconstructie:
ca. 3 meter per m2. De aangegeven waarden zijn
rekenwaarden voor grotere oppervlakken. Vooral bij
kleine oppervlakken moet bijkomend een onderconstructie voor het afsluiten voorzien worden.

terrasplanken:
DREAMDECK WPC SOFT:
DREAMDECK WPC PLUS:
DREAMDECK WPC PLUS XL:
DREAMDECK WPC BICOLOR:
DREAMDECK WPC PLATINUM:
DREAMDECK PRESTIGE:

ca. 6,7 m plank per m2
ca. 6,7 m plank per m2
ca. 4,1 m plank per m2
ca. 7,7 m plank per m2
ca. 5 m plank per m2
ca. 5 m plank per m2

bevestigingsclips:
ca. 20 stuks per m2. (één clip per kruispunt plank/OC)
* Richtwaarden
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DREAMDECK planningshulpmiddelen
Let voor het plannen van uw terras op ons informatieaanbod op Internet,
in deze brochure of informeer u rechtstreeks bij uw dealer.

Terrassen online-planner: www.traumgarten.de/nl/planner
Gebruik voor uw bouwproject onze terras online-planner: Kies uw
lievelingsterrasvloer uit. Er is keuze uit planken van composietmateriaal en uit planken van bamboe. De kleuren variëren van heel
bleek (Platinum crème) tot heel donker (Platinum bruin of Bamboe
XL), waartussen u ongetwijfeld uw persoonlijk gewenste kleur zult
vinden. Daarbij komen verschillende oppervlaktestructuren evenals
de mogelijkheid om te kiezen tussen de traditionele parallelle plaatsing of het scheepsbodem-verband. De materiaalcalculator levert u
een overzicht van de benodigde materialen.

WPC plaatsing videos: www.traumgarten.de/nl/videos
Onder deze link vindt u nuttige video's waarin u de installatie van
TraumGarten DreamDeck in de verschillende ontwikkelingsstadia te
zien krijgt. Je ziet er de verschillende mogelijkheden voor de onderconstructie en de opbouw ervan, het laat ook zien hoe de planken
worden gemonteerd met de verschillende bevestigingssystemen. En
tot slot wordt in een video het onderhoud en de reiniging uitgelegd.

DREAMDECK staal-boxen

Brügmann TraumGarten GmbH
Kanalstrasse 80
D-44147 Dortmund
Fax +49 231 9986-392
E-Mail: belgie@traumgarten.de
www.traumgarten.de/nl

4 033821 009408

1010/02/21/80/1

Om u te helpen bij uw beslissing voor uw bouwproject, kunt u bij
uw plaatselijke dealer een staal-box of stalen-houder vragen (mits
waarborg). Zo heb je de mogelijkheid om verschillende kleuren uit
te proberen.

Verkoop van alle artikelen zonder decoratie. Vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Kleurafwijkingen als gevolg van druktechnologie. Alle afmetingen zijn ca. maten.
Prijzen in E incl. BTW (Prijswijzigingen voorbehouden) Alle prijzen zijn aanbevolen verkoopprijzen (versie februari 2021). Prijsveranderingen zijn mogelijk in de loop van het seizoen. WEEE-Reg.-Nr. DE 68582594

