
BEVESTIGING- EN VERBINDINGSSYSTEMEN VOOR 
ACCOYA® TERRASSEN EN GEVELBEKLEDING 

SPECIALIST IN DE ONTWIKKELING EN 
DISTRIBUTIE VAN BEVESTIGING- EN 
VERBINDINGSSYSTEMEN VOOR HOUT.



FIXINGGROUP is een jong en dynamisch bedrijf 
opgericht in 2014, gelegen in Opper Oostenrijk dicht 
bij Salzburg en bied het beste in hoogkwalitatieve 
bevestigingsoplossingen voor terrassen en 
gevelbekleding en dit alles ondersteund door 
de zelfde hoge service standaarden.

Sinds de start opereert FIXINGGROUP internationaal 
en heeft hierdoor een gewaarde reputatie 
opgebouwd als vertrouwde en betrouwbare 
business partner waardoor en sterke en 
blijvende positie in de markt werd verzekerd.

Onze ervaring en kennis is verzameld door 
jarenlang te werken in de Oostenrijkse 
houtverwerkende industrie die wereldwijd wordt 
erkend voor zijn kwaliteit en inventiviteit.

Ons exclusief gamma kan universeel toegepast 
worden voor verschillende doeleindes 
aangaande terrassen en gevelbekleding.

Elk zelfontworpen product dat we aanbieden 
is zorgvuldig ontworpen om de prestaties en 
duurzaamheid te verbeteren wat uiteindelijk 
resulteert in betere prestaties van uw 
terras en gevelbekledingsconstructie.

Eenvoudig te installeren – duidelijke installatie 
instructies worden bij elk product geleverd dat hierdoor 
eenvoudig te gebruiken is en ons bekwaam verkoop 
team staat u graag te woord bij al uw vragen.

 

Alle FXINGGROUP producten zijn uitgebreid getest 
door onafhankelijke instanties binnen de industrie 
om kwaliteit en veiligheid te garanderen.

Onze expertise bestaat uit: product ontwerp en 
ontwikkeling, productie, marketing en distributie.

Daarnaast bieden wij een echte toegevoegde waarde 
– een manier om u te onderscheiden van de massa.

Onze toegevoegde waarde: PREMIUM 
FIXING SYSTEMS FOR YOU.

PREMIUM is onze hoge kwaliteitsstandaard

FIXING SYSTEMS zijn de kwaliteitsproducten 
die wij hebben ontwikkeld.

FOR YOU omschrijft HET concept van 
ons bedrijf – wij werken voor uw succes 
met al onze creativiteit en passie.

Uw klanten kopen niet enkel van u omdat u 
bepaalde merken stockeert. Ze komen naar u 
omdat ze uw expertise en service waarderen. 
Wij bieden u de mogelijkheid om uw merk te 
onderscheiden en verstevigen van de rest door u 
een creatief marketing pakket aan te bieden – unieke 
aangepaste merknamen op de verpakking. Een 
merk dat volledig vertrouwd – JE EIGEN merk.

Voor ons is dit de betekenis van samenwerking.



ACCOYA®

Accoya® hout is gemaakt van gemakkelijk verkrijgbare, 
ecologisch gewonnen, niet-duurzame houtsoorten, 
die aangepast zijn om de duurzaamheid, stabiliteit en 
schoonheid van het beste tropische hardhout te evenaren 
of te overtreffen.

Het Accoya® houtproductieproces dat 'de natuur mogelijk 
maakt', creëert een nieuw duurzaam, stabiel en mooi 
product - dat de allerbeste milieuprestaties heeft.

De uitzonderlijke eigenschappen van duurzaamheid, 
stabiliteit, sterkte en schoonheid hebben er zelfs 
voor gezorgd dat Accoya® hout wordt gebruikt als het 
belangrijkste bouwmateriaal in zware constructies zoals 
verkeersbruggen met een bijzonder ontwerp.

Accoya® helpt de kostbare hardhoutbronnen van de wereld 
te beschermen en heeft een garantie van minimaal 50 jaar 
voor buitengebruik en 25 jaar voor gebruik in de grond  
of zoet water contact. Deze lange levensduur levert ook  
een bijkomend voordeel op - het helpt de uitstoot van 
koolstof te verminderen door het moment waarop 
hout weer wordt afgebroken in CO2 en andere 
basiscomponenten uit te stellen.

Accoya® hout creëert prachtige en duurzame 
mogelijkheden, zelfs bij veeleisende toepassingen.

CONSTANTE 
KWALITEIT DOOR 
EN DOOR

NATUURLIJKE 
SCHOONHEID 
VAN HOUT

INSECTEN
BESTENDIGHEID

BLIJVENDE STERKTE 
EN VERBETERDE 
HARDHEID

NIET 
GIFTIG

UIT DUURZAAM 
BEHEERDE 
BOSSEN

Accoya® hout is vervaardigd 
uit duurzaam geproduceerde, 
snelgroeiend hout en 
vervaardigd met behulp 
van Accsys ‘ gepatenteerde 
modificatieproces van het 
oppervlak tot de kern.

DIMENSIESTABIEL
PERFECT 
TE COATEN

LANGE 
LEVENSDUUR

BELANGRIJKSTE 
KENMERKEN

NATUURLIJKE 
ISOLATIE

UITSTEKEND TE 
VERWERKEN

ZACHT VOOR 
BLOTE VOETEN



TIGA GEVEL
TIGA GEVELBEKLEDINGSSYSTEEM 
De gepatenteerde gevelclip TIGA 
garandeert een eenvoudige, snelle 
en veilige installatie. Doordat Tiga 
uw gevelbekleding langs achter 
vastzet wordt uw oppervlakte 
gespaard van extra verwering.

De positioneringsvoeg zorgt voor 
een eenvoudige steun van uw 
gevelplank die automatisch zorgt 
voor een uniforme voeg breedte.

SUPRO H TERRASSYSTEEM
De speciaal ontworpen 
SUPRO terras profielen zijn 
optimaal afgestemd op het 
bevestigingssysteem en 
vormen zo een aaneengesloten 
onzichtbaar bevestigingssysteem.

Het intuïtieve kliksysteem van de 
terrasclip zorgt voor een snelle en 
eenvoudige positionering en zet 
zich vast in het SUPRO dekdeel 
profiel en garandeert een stevige 
bevestiging aan de onderliggers.

Geprobeerd en getest op Accoya®

PRODUCTEN

Product No. Description 1 Description 2 Packing Unit

006004000 TIGA2 façade connector stainless steel A2 PU 100 PCS

006011000 TIGA2 façade connector stainless steel A2 PU 400 PCS 

006012000 TIGA2 façade connector stainless steel A2 PU 800 PCS 

006302000 TIGA2 façade connector, starter piece stainless steel A2 PU 50 PCS

De benodigde UNIA systeemschroeven 4,2 x 33 mm zijn in elke set inbegrepen



www.fixinggroup.com

Accoya® en het trimarque-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Titan Wood Limited, een volledige dochteronderneming 
van Accsys Technologies PLC, die niet gebruikt of gereproduceerd mogen worden zonder schriftelijke toestemming.

Accoya® hout moet altijd worden geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig de schriftelijke instructies en richtlijnen van Accsys Technologies 
en/of haar tussenpersonen (op verzoek verkrijgbaar). Accsys Technologies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een defect of voor 
schade of verliezen die kunnen optreden wanneer dergelijke schriftelijke instructies en richtlijnen niet worden nageleefd.
 
De informatie uit dit document is niet onafhankelijk geverifieerd, en er wordt geen garantie (expliciet of impliciet) of 
representatie daarvan verleend op onder andere: nauwkeurigheid, volledigheid of doelmatigheid. Accsys Technologies en 
zijn filialen, functionarissen, werknemers of adviseurs wijzen nadrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor enig verlies of 
schade ten aanzien van de juistheid of volledigheid van deze informatie of als gevolg van het handelen ernaar.
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