Een terras leggen
was nooit zo eenvoudig

WIE OF WAT IS CLIP JUAN?
Voor de terrasplanken voor Clip Juan heb je bij Claeys
Houtconstructies de keuze uit thermisch essenhout of
thermisch naaldhout. Voor de onderbalken kies je voor
Merbau hardhout of geïmpregneerde Noorse den. Maar
waarvoor kies je dan precies?

Thermisch essenhout

Thermisch naaldhout

•
•

•
•

•

Duurzaamheidsklasse I
Goed alternatief voor tropisch
hardhout
Een cleane look, zonder
noesten of wieren

Duurzaamheidsklasse II
Een rustieke look, met
zichtbare noesten of wieren

Merbau hardhout

Geïmpregneerde Noorse den

•

•

Geen kans op vervorming,
dankzij het gelamineerd hout

Verhoogde duurzaamheid,
dankzij het geïmpregeneerd
hout

IS HET ECHT ZO EENVOUDIG?
Stap 1: Zorg voor een egale ondergrond

Stap 2: Maak het kaderwerk
Plaats het keperwerk op een regelmatige afstand 45 cm
van elkaar.

Stap 3: Bevestig het clipsysteem
Leg het einde van de bevestigingsstrips gelijk met
het einde van de balk. Zo komen de clips mooi op
één lijn te liggen. Schroef ze vervolgens vast.

Stap 4: Klikken maar!
Leg plank per plank en duw goed aan tot je
een klik voelt. Werk zo je terras helemaal af.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ
Door de clips zijn er geen schroeven zichtbaar.
De planken liggen vanzelf perfect gelijk en recht.
Veel sneller dan eender welke manier van terrasaanleg.

Is er een klik?
Heb je je laten verleiden door de eenvoud van de Clip Juan?
De klik gemaakt dat jij makkelijk op eigen houtje je terras kan
aanleggen?
Laat ons weten hoe jouw toekomstig terras er moet uitzien.
Wij zorgen voor correct advies en de juiste materialen waarmee jij aan de slag kan!
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