
Zelf je terras leggen?  

Zo ge-B-fixt! 





SUCCES IN 4 SIMPELE STAPPENB-fix Black One

Amper vier centimeter klein, maar tot de grootste dingen in staat.  
De B-fix Black-One is een zeer eenvoudig aan te brengen bevestigings-

systeem voor terrasplanken. 

Bij Claeys Houtconstructies heb je de keuze tussen padoek, IPE en  
composiet voor je afwerking.

• Tropisch hardhout
• Koraalrode tot paarsbruine kleur
• Verkleurt zonder bescherming op 

natuurlijke wijze tot lichtgrijs 
• Duurzame houtsoort
• Beschikbare breedte: 14 cm

• Tropisch hardhout 
• Geelbruine kleur
• Verkleurt zonder bescherming op 

natuurlijke wijze tot lichtgrijs 
• Duurzame houtsoort  

(duurzaamheidsklasse 1)
• Beschikbare breedte: 14 cm

• Geen kans op vervorming,  
dankzij het gelamineerd hout

• 40 x 60 of 45 x 90mm

• Synthetische basis
• Verkrijgbaar in vier kleuren  

variërend van antraciet tot bruin
• Onderhoudsarm
• Duurzaam materiaal
• Beschikbare breedte: 14 cm

Padoek IPE

Hardhouten onderkeperComposiet 

Alle schijnwerpers op je terras



HOE MAAKT B-FIX BLACK-ONE HET VERSCHIl?

Eenvoudige bevestiging

Onzichtbare afwerking

Enorme tijdswinst, tot wel 40%

Roestvrijstaal van hoge kwaliteit

Houdt rekening met krimp  
en uitzet

SUCCES IN 4 SIMPELE STAPPEN

Stap 1: zorg voor een egale ondergrond

Stap 2: zet je kaderwerk uit
Plaats je kepers op een regelmatige afstand –40 cm– van 
elkaar. 

Stap 3: bevestig het B-fix-systeem
Werk terrasplank per terrasplank en schroef de 

B-fix-plaatjes stevig vast op je onderplanken. 

Stap 4: duw alles goed aan
Schuif je terrasplank over de B-fix-plaatjes,  
duw je terrasplanken stevig tegen elkaar aan en  
controleer de stevigheid. Werk je terras helemaal af. 

B-fix Black One zorgeloos terrassen 
Elk jaar opnieuw



SUCCES IN 4 SIMPELE STAPPEN zorgeloos terrassen 

Nanodry/Wood S
Geef je hardhout een waterafstotende laag, maar blijf 
tegelijkertijd genieten van een natuurlijke vergrijzing.

Nanodry/Wood Cleaner
Ga vergrijzing tegen en behoud de beginkleur van je 
hardhout.

Axil Oil Garapa
Deze beschermende olie zorgt voor een water- en 
vuilafstotend laagje op je buitenhout. Hiermee kan je 
de beginkleur langer behouden.

Biomix biologische ontmosser
Dit biologisch afbreekbaar product maakt komaf met 
groen en atmosferisch vuil op hout, maar ook op steen 
en klinkers. 

Wat is er mooier dan naar buiten stappen en vast te stellen dat je 
terras nog altijd diezelfde kwaliteit uitstraalt als op dag één? Met onze 
onderhoudsproducten behoudt je terras zijn oorspronkelijke sterktes. 

Jaar in, jaar uit. 

Elk jaar opnieuw



WE ZIJN OPEN OP contacteer ons

MA-VRIJ      13h - 18h 
ZAT      8h - 12h 
ZON      Sluitingsdag

Cijnsbroekstraat 5 
3512 Stevoort-Hasselt

011 59 16 46
info@claeys-houtconstructies.be 
www.claeys-houtconstructies.beOf voormiddag op afspraak

FIX JIJ HET WEL EVEN? 

Je merkt het al: zelf je terras aanleggen kan snel en eenvoudig. 

Bij Claeys Houtconstructies kan je niet enkel terecht voor alle 
materialen. Leg ons jouw terrasplannen voor en we staan je 

van begin tot eind bij met onze ervaring en expertise. 


