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HET PERFECTE 
TERRAS  
IN ACCOYA®

MET 
HARDWOOD 
CLIP®

HOUTEN TERRASSEN: 
EEN REVOLUTIONAIR ONZICHTBAAR 
BEVESTIGINGSSYSTEEM



ACCOYA®-HOUT  
WORDT GEMAAKT 
VAN SNELGROEIEND 
HOUT UIT 
DUURZAAM 
BEHEERDE 
BOSSEN VIA EEN 
PROCÉDÉ WAARBIJ 
DE VOLLEDIGE 
STRUCTUUR VAN 
HET HOUT WORDT 
GEMODIFICEERD

ZACHT VOOR 
BLOTE VOETEN

CONSTANTE 
KWALITEIT DOOR 
EN DOOR

UITMUNTENDE 
DUURZAAMHEID

IDEAAL VOOR 
AFWERKING

NATUURLIJKE 
SCHOONHEID VAN 
HOUT

INSECTEN 
BESTENDIGHEID

HOUT UIT 
DUURZAAM 
BEHEERDE BOSSEN

UITSTEKEND 
TE VERWERKEN

NIET GIFTIG EN 
RECYCLEBAAR

BEHOUD VAN 
STERKTE 
& HARDHEID NATUURLIJKE ISOLATIEDIMENSIE STABIEL

DE VOORDELEN VAN 
ACCOYA®

Het resultaat is een duurzaam, 
vormvast en mooi materiaal dat 
nog betere eigenschappen kan 
voorleggen dan de beste tropische 
houtsoorten en bovendien 
milieuvriendelijk is.





NÖVLEK® is het merk van de firma Archiwood, 
een modern bedrijf dat unieke en vernieuwende 
topproducten voor de aanleg van houten terrassen en 
de plaatsing van gevelbekledingen bedenkt en maakt.

De producten van NÖVLEK® worden ontwikkeld 
door een multidisciplinair team van experts en zijn 
niet alleen bedoeld om de tand des tijds te doorstaan, 
maar ook om het leven van de gebruikers ervan 
makkelijker te maken. Iedere component wordt 
grondig bestudeerd, en bij de fabricatie worden 
de beste materialen en de meest geavanceerde 
technologieën gebruikt.

Door continu te vernieuwen en geen compromissen 
te maken op het vlak van de vereisten, slagen we erin 
onze producten steeds beter te laten presteren, 
zodat de gebruikers ervan beschikken over producten 
die aan hun behoeften beantwoorden, makkelijk 
te gebruiken, krachtig, betrouwbaar en duurzaam 
zijn, en bovendien garant staan voor een langdurige 
stabiliteit van het gerealiseerde bouwwerk.

De kwaliteit en betrouwbaarheid van de NÖVLEK®-
producten zijn het resultaat van een lang 
ontwikkelingsproces en van strenge tests, zowel 
in het laboratorium als op het terrein.

OVER
NÖVLEK®
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HardWood Clip®, dat meer dan 10 jaar geleden werd 
bedacht, heeft gezorgd voor een ware revolutie in 
het segment van de onzichtbare bevestigingen voor 
houten terrassen.  Dit systeem is niet alleen innovatief 
door het unieke procedé waarbij de planken in een 
hoek van 45° worden vastgeschroefd, maar ook door 
het gebruik van twee materialen van topkwaliteit die 
worden gecombineerd om weerstand, stevigheid, 
absorptievermogen en duurzaamheid te garanderen.

HardWood Clip® is het meest geavanceerde en beste 
bevestigingssysteem voor houten terrassen op de 
markt dankzij exclusieve en uitzonderlijke technische 
kenmerken.

De HardWood Clip® onzichtbare bevestigingen garande-
ren een duurzame esthetiek van topkwaliteit, een onbe-
rispelijke afwerking en een ongeëvenaarde veiligheid.  

HardWood Clip® is het enige gepatenteerde onzichtbaar 
bevestigingssysteem dat beschikt over een technische 
goedkeuring ATG met certificering, alsook een 
technische beoordeling waaruit blijkt dat het voldoet 
aan de vereisten van de norm NF DTU 51.4 inzake 
bevestiging voor terrasplanken.

Versteviging in roestvrij staal AISI 304 met hoge hardheid.

Schaal in stevig kunsthars.

De planken worden direct op de draagbalken 
vastgeschroefd via de bevestiging.

Geïntegreerde afstandshouder, beschikbaar in 3 maten 
voor een afstand tussen de planken van 3, 5 of 7 mm.

Exclusieve zelfborende SPAX®-schroef 1 in roestvrij 
staal A2 (AISI 304) van topkwaliteit, kleur Antiek.

Niet-reflecterende zwarte afwerking.

Symmetrisch groefprofiel voor de omkeerbaarheid 
van de planken.

Geschikt voor terrassen en gevelbekledingen.

EEN REVOLUTIONAIR ONZICHTBAAR 
BEVESTIGINGSSYSTEEM

DE VOORDELEN VAN  
HARDWOOD CLIP®

* Beantwoordt aan de vereisten 
 van de norm DTU 51.4

A2-roestvrij staal (AISI 304), 
kleur Antiek

Versteviging in roestvrij staal 
met hoge hardheid

Schaal in stevig 
kunsthars

Geïntegreerde 
afstandshouder



Het HardWood Clip® bevestigingssysteem kan 
makkelijk en snel worden gebruikt. Hierdoor vermindert 
de plaatsingstijd (excl. de structuur) met minstens 
40 % tegenover een traditionele plaatsing, terwijl ook 
de duurzaamheid en veiligheid verbeterd zijn.

Dankzij de zelfborende SPAX®-schroef en de 
onzichtbare bevestiging kunt u bij gebruik van de 
HardWood Clip® het voorboren en uitfrezen van 
schroefgaten overslaan, fasen die wel nodig zijn bij 
een traditionele plaatsing met zichtbare schroeven.  
De CUT-punt en het gepatenteerde profiel van de 
schroefdraad van de SPAX®-schroef garanderen 
een uitzonderlijke snij- en penetratiesnelheid, 
zonder risico dat het hout gaat splijten.

Dankzij de afstandshouder die in de bevestiging is 
geïntegreerd, wordt bij de plaatsing een automatische 
en vaste afstand tussen de planken gegarandeerd.

Het groefprofiel van de planken is eenvoudig en 
omkeerbaar. Het kan in de werkplaats over de volledige  
lengte van de plank worden gerealiseerd, of op 
het ogenblik van de plaatsing met behulp van een 
groevenfreesmachine (type Lamello®).

De kwaliteit, de functionaliteit en de prestatie van alle 
componenten van het HardWood Clip® bevestigings-
systeem maken het werk voor de gebruikers ervan 
lichter.

Makkelijk en snel te plaatsen 1.

Automatische en vaste afstand tussen 
de planken dankzij de geïntegreerde 
afstandshouder.

De zelfborende SPAX®-schroef vereist  
geen voorboring 1.

Vrijwaart de integriteit van het hout.

Vervanging van een plank mogelijk.

Geleverd in complete plaatsingskit,  
inclusief alle componenten voor een  
resultaat van topkwaliteit.

MAKKELIJK EN SNEL TE LEGGEN  
HOUTEN TERRASSEN

1  Voor een resultaat van topkwaliteit moeten de plaatsings-  
 instructies en de vereisten van de geldende normen  
 worden nageleefd.

45°



ACCOYA®

EN HARDWOOD CLIP®

HardWood Clip® is perfect geschikt voor buitengebruik 
met Accoya®.

Het gebruik van hoogwaardig roestvrij staal, AISI 
304 voor de versteviging en voor de schroef (A2), 
beantwoordt perfect aan de vereisten die door 
Accoya® worden gesteld inzake roestbestendigheid 
van de bevestigingen.

Wanneer ze met Accoya® worden gebruikt, bieden 
de HardWood Clip®-bevestigingen dankzij hun 
uitzonderlijke vormvastheid de mogelijkheid om de 
afstand tussen de planken tot 3 mm te beperken.   

Accoya® is ook de enige houtsoort die voldoende 
stabiel is om met een gerust hart planken van 
200 mm breed met een onzichtbaar bevestigings-
systeem zoals HardWood Clip® te kunnen plaatsen.
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Accoya® en het Trimarque Device zijn gedeponeerde handelsmerken in eigendom van Titan Wood Limited, een volle dochteronderneming van Accsys Technologies PLC, en 
mogen niet zonder schriftelijk akkoord worden gebruikt of gereproduceerd.  //  Accoya®-hout moet altijd in overeenstemming met de schriftelijke instructies en richtlijnen van 
Accsys Technologies en/of haar tussenpersonen (op verzoek verkrijgbaar) worden geïnstalleerd en gebruikt.  //  Accsys Technologies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
defecten, schade of verlies die kunnen optreden wanneer dergelijke schriftelijke instructies en richtlijnen niet worden nageleefd.

De HardWood Clip®-bevestigingen moeten altijd in overeenstemming met de schriftelijke instructies en richtlijnen van Archiwood en/of haar tussenpersonen (op verzoek 
verkrijgbaar) worden geïnstalleerd en gebruikt. Archiwood aanvaardt geen aansprakelijkheid voor defecten, schade of verlies die kunnen optreden wanneer dergelijke 
schriftelijke instructies en richtlijnen niet worden nageleefd.  //  PATENT PENDING  

De informatie in dit document is niet door onafhankelijke diensten gecontroleerd en kan bijgevolg niet (uitdrukkelijk of impliciet) gegarandeerd of weergegeven worden, 
met inbegrip van, maar niet beperkt tot de juistheid, de volledigheid of de geschiktheid ervan voor eender welk doel. Accsys Technologies, Archiwood en hun filialen, 
functionarissen, werknemers of adviseurs verwerpen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid, voor zover wettelijk toegelaten, voor enig verlies of enige schade die voortvloeit 
uit de naleving van deze informatie of het resultaat is na hiernaar te hebben gehandeld.


