
VLONDERPLANKEN VAN TREX®

Hoogwaardig, duurzaam, onderhoudsvriendelijk, milieuvriendelijk



Trex-vlonderplanken kunnen 
afzonderlijk worden gebogen



Trex - de uitvinder van  
WPC-vlonderplanken

Begin jaren negentig heeft Trex in de VS vlonderplanken ontwikkeld die zijn vervaardigd 
van WPC - een hout-kunststofcomposiet. Sindsdien heeft de onderneming uit Winchester, 
Virginia, zich in de VS ontwikkeld tot onbetwiste marktleider op het gebied van WPC-
vlonderplanken en tot wereldwijd de grootste fabrikant van WPC-vlonderplanken 
als alternatief voor houten vlonderplanken. In inmiddels ruim 40 landen vertrouwen 
huiseigenaren en ontwerpers op de duurzame vlonderplanken van Trex, die zich in elk  
klimaat bewijzen.

De basis van dat succes zijn de medewerkers van Trex, die de vlonderplanken steeds verder 
hebben geperfectioneerd volgens de hoogste kwaliteitsmaatstaven. De producten zijn 
vandaag de dag zo goed ontwikkeld dat ze niet alleen zorgen voor een eenmalige esthetiek, 
maar ook maximale duurzaamheid en eenvoud in onderhoud bieden.

Trex is echter niet alleen pionier op het gebied van product- en productiekwaliteit, maar ook 
van milieuvraagstukken. Vanaf het allereerste begin werden de vlonderplanken vervaardigd 
van recyclebaar hout en polyethyleen. Het aandeel gerecyclede materialen bedraagt meer 
dan 95%. Tot op heden is er geen enkele boom voor Trex gekapt. Bovendien hecht Trex zeer 
aan een milieuvriendelijke productie. De vrijwel volledige terugwinning van productieresten 
tijdens het vervaardigingsproces hoort daar net zo goed bij als het gebruik van gerecycled 
papier en plastic voor de emballage.

Trex laat zich regelmatig controleren door onafhankelijke organisaties om te waarborgen  
dat er wordt voldaan aan strenge richtlijnen ten aanzien van de gezondheid, de veiligheid  
en het milieu.

ESTHETISCH

» Natuurecht uiterlijk van hoogwaardig hout

HOOGWAARDIG

» Zeer hoge productie- en productkwaliteit

ONDERHOUDSVRIENDELIJK

» Oliën of lakken niet nodig

INDIVIDUEEL

»  Veel kleurencombinaties en gebogen 
vlonderplanken mogelijk

BESTENDIG

» Ziet er na tientallen jaren nog als nieuw uit

UNIEK IN MILIEUVRIENDELIJKHEID

»  Tot meer dan 95% recyclingmateriaal:  
geen bomen gekapt, minder plastic op 
vuilnisbelten

»  “Groene” productie

TREX IS 
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EENVOUDIG  
TE MONTEREN 
SNELLE EN 
EENVOUDIGE 
VERWERKING ALS  
HOUT - ZONDER 
SPECIAAL 
GEREEDSCHAP

ELEGANT UITERLIJK VAN 
HOOGWAARDIG HOUT 
GEEN STORENDE SCHROEVEN, 
SPIJKERS OF BOORGATEN - DANKZIJ 
AAN HET ZICHT ONTTROKKEN 
BEVESTIGINGSSYSTEEM



NOG MEER GENIETEN OP UW TERRAS 
HEILZAAM VOOR LICHAAM EN GEEST

De duurzame vlonderplanken van Trex bieden onovertroffen  
functionaliteit en duurzame esthetiek voor uw tuin, balkon of dakterras.

ZIET ER NA TIENTALLEN 
JAREN NOG ALS NIEUW 
UIT - DAAR STAAN WIJ 
VOOR IN 
VERKLEURT NIET, VLEKT 
NIET, KRAST NIET - DANKZIJ 
ULTRAROBUUSTE MANTEL

EENVOUDIG TE 
ONDERHOUDEN 
OLIËN OF LAKKEN NIET 
NODIG - WATER EN ZEEP 
ZIJN VOLDOENDE

HOOGWAARDIG 
ONDER ALLE 
OMSTANDIGHEDEN 
IN DE SCHADUW, IN DE  
ZON OF BIJ HET ZWEMBAD - 
TREX ZIET ER OVERAL  
EVEN GOED UIT

ZUINIG GEBRUIK VAN 
HULPBRONNEN EN 
MILIEU-ONTZIEND 
TEN MINSTE 95% UIT 
GERECYCLED HOUT EN 
PLASTIC - EN “GROEN” 
GEPRODUCEERD

JAAR
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Unieke esthetiek voor elke 
buitenruimte - ook onder 
extreme condities

Vlonderplanken leverbaar in lengten > 6 meter. 
Ideaal voor grootschalige projecten.
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Bij het restaurant, in het hotel, het park, het 

buitenzwembad of de jachthaven, in de wilde 

natuur, aan de kust of in een berglandschap: 

de duurzame vlonderplanken van Trex 

bieden vaste grond aan ontelbare voeten.

Extra robuust en extra onderhoudsvriendelijk. 
Perfect voor de horeca.

Verkleurt niet, krast niet. 
Optimaal voor aan het strand.

Is 100% bestand tegen water. 
Uitermate geschikt voor jachthavens.

Is bestand tegen grote aantallen bezoekers. 
Geschikt rondom bezienswaardigheden.
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Daarom Trex!
De duurzame vlonderplanken van Trex combineren de esthetiek van hoogwaardig hout met 

maximale duurzaamheid en onderhoudsgemak. Dit wordt mogelijk gemaakt door een door onszelf 

ontwikkelde unieke mantel bestaande uit negen diverse componenten, die stevig zijn verbonden 

met de massieve plankkern. 

Garantie: 
Ook na tientallen jaren zien 

vlonderplanken van Trex er nog 
als nieuw uit - in tegenstelling 

tot vlonderplanken zonder 
beschermlaag. Bij particulier 

gebruik biedt Trex 25 jaar garantie 
tegen verkleuring en vlekvorming. 
Lees meer hierover op nl.trex.com.

Onderhoudsvriendelijk: 
Dankzij het speciale oppervlak 

is onderhoud uiterst eenvoudig: 
vuil van eten en dranken kan 

eenvoudig worden verwijderd met 
zeep en water oliën of lakken niet 

nodig. 

Weerstandsbestendig: 
De mantel maakt de 

vlonderplanken buitengewoon 
resistent tegen verbleken, 
vlekvorming en krassen. 

Bovendien schimmelt, breekt en 
versplintert het niet.

Milieuvriendelijk:  
De duurzame Trex-vlonderplanken 

bestaan voor ten minste 95% 
uit gerecycled materiaal, onder 

meer plastic, houtafval en 
zaagspaanders. Er worden geen 
bomen voor gekapt. Bovendien 

komt er op jaarbasis ruim  
180 miljoen ton minder plastic en 

houtafval op de vuilnisbelt terecht.

Uiterlijk van hoogwaardig hout:  
De mantel geeft een 

volle, natuurlijke kleur en 
een driedimensionale 

houtnervenstructuur. De mantel is 
vast verankerd met de vlonderkern.

Gelijkmatig oppervlak:  
Geen visueel storende schroeven, 

boorgaten of spijkers dankzij 
de verborgen bevestiging. 
De vlonderplanken blijven 

onbeschadigd.

DE MANTEL

HET MATERIAAL DE BEVESTIGING

Geen speciaal gereedschap: 
De volledig geprofileerde 

vlonderplanken kunnen worden 
verwerkt als hout, makkelijk 

worden verzaagd en geboord.  
Ze versplinteren en vertrekken niet.

Eenvoudige montage:  
Het verborgen 

bevestigingssysteem met 
voorgemonteerde schroeven, dat 
Trex samen met ambachtslieden 

heeft ontwikkeld, neemt veel 
werk uit handen. Afzonderlijke 

vlonderplanken kunnen eenvoudig 
worden verplaatst of later worden 

verwisseld.

JAAR
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Niet-reflecterend  
en niet-schitterend

Bewerking met normaal 
gereedschap

Buigbaar voor het maken 
van bochten en patronen

Te gebruiken met eenvoudig, 
verborgen bevestigingssysteem

Bestand tegen houtworm

Eenvoudig te zagen  
en te boren

Krasbestendig

Diepe houtnerven  
en volle kleuren

Milieuvriendelijk

Garantie tegen  
verbleking en vlekvorming

uiterlijk

Prestaties

TREX
(OMMANTELDE WPC)

Bewerking en onderhoud

PVC 
(VINYL)

Zeer hoge 
schimmelbestendigheid

Rot niet, vertrekt niet  
en versplintert niet

Ongevoelig voor 
temperatuurschommelingen 

Vlekbestendig

Oliën of lakken  
niet nodig

Onderhoud  
en reiniging

Water  
en zeep

Speciale 
middelen

WPC VAN DE  
1STE GENERATIE HOUT

Speciale 
middelen

Water  
en zeep
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INDIVIDUALITEIT DANKZIJ UNIEKE VORMGEVINGSMOGELIJKHEDEN

De vlonderplanken van Trex zijn verkrijgbaar in een gevarieerd aanbod van houtuiterlijk en diverse lengten, met en 

zonder groeven. De tropical-kleuren met gemêleerde strepen of de enkelkleurige aardetinten bieden uitstekende 

combinatiemogelijkheden. De vlonderplanken zonder groef zijn ideaal voor elegante randafwerkingen en traptreden. 

Alle vlonderplanken kunnen afzonderlijk worden verbogen. Van klein balkon tot park - Vlonderplanken van Trex bieden 

overal unieke mogelijkheden voor een individuele vormgeving. 

De kleuren
TREX TRANSCEND®-KLEUREN OP VOORRAAD: TROPICAL*

TREX TRANSCEND® BESTELKLEUREN: AARDTINTEN*

HAVANNA GOLD

De vlonderplanken

HAVANA GOLD

LAVA ROCK TIKI TORCH

SPICED RUM

GRAVEL PATH ROPE SWING TREE HOUSE VINTAGE LANTERN

ISLAND MIST

FIRE PIT

*  De kleuren kunnen in het echt afwijken.
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Tip voor de onderconstructie

De profielen

Verborgen bevestigingssysteem Trex Hideaway®

Trex beveelt aan om met het oog op de grote duurzaamheid van haar vlonderplanken te kiezen voor 

onderconstructiemateriaal van dezelfde duurzaamheid. De vlonderplanken kunnen zonder niveauverschil  

worden gelegd. Zie voor nadere informatie de installatiehandleiding van Trex.

Het bevestigingssysteem van Trex is er voor onderconstructies van hout of WPC en voor onderconstructies  

van aluminium.

ca. 7 strekkende meter 

vlonderplank per vierkante meter

ca. 7 strekkende meter 

vlonderplank per vierkante meter

2,5 stuks per rechte meter 

Start - of randafwerking  

ca. 20 stuks per  

vierkante meter

Lengte: 3660 / 4880 / 6100 mm

Breedte: 140 mm

Hoogte: 25 mm

Lengte: 3660

Breedte: 140 mm

Hoogte: 25 mm

Inclusief Start Clip van roestvast staal

Schroef van roestvast staal  

36 stuks per zak

Bevestigingselement van nylon  

met glasvezel inclusief schroef van 

roestvast staal 90 stuks per zak

Volledig geprofileerd 
met groef 

Volledig geprofileerd 
zonder groef 

Start Clip met schroef 

Universeel 

bevestigingselement 

met schroef 

(voorgemonteerd) 

PROFIEL

BOUWDEEL

AFMETINGEN

BESCHRIJVING

AANTAL BENODIGD

AANTAL BENODIGD

De bevestiging
Het verborgen bevestigingssysteem dat Trex samen met ambachtslieden heeft ontwikkeld, 

neemt veel werk uit handen en is daarmee uitermate tijdbesparend. Doordat de schroeven 

al zijn voorgemonteerd, kunt u één hele bewerking overslaan. Afzonderlijke vlonderplanken 

kunnen eenvoudig worden verplaatst of later worden verwisseld. Dankzij de verborgen 

bevestiging wordt het elegante uiterlijk niet verstoord door schroeven of boorgaten. Zie voor 

nadere informatie de installatiehandleiding van Trex.
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