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Met GCC (German Compact Composite) werd een hout-polymeermateriaal ontwikkeld, dat een echte alleskunner is.
Het hoofdaandeel bestaat uit 75% houtvezels, die in een gepatenteerd procedé worden aangevuld met polymeren en
milieuvriendelijke additieven. Het in Duitsland geproduceerde materiaal is pvc-vrij en veelzijdig inzetbaar. Producten
van GCC zijn door hun hoge opvulling met natuurvezels zeer weersbestendig en hebben een geringe thermische
uitzetting. Omdat ons materiaal op hout gebaseerd is, zal het onder invloed van natuurlijke processen in de loop van de
tijd van kleur veranderen en anders gaan aanvoelen. Wij zien bewust af van een chemische sealing en kiezen in plaats
daarvan voor de eigen bescherming van het natuurproduct. Meer dan 15 jaar ervaring en ontwikkeling spreken voor het
materiaal – wij beloven niets wat wij niet na kunnen komen!
Niets aan de natuur ontnemen, maar toekomst geven. De productie van ons innovatieve houtmateriaal staat
onder het grote thema duurzaamheid en heeft onze grootste prioriteit. Wij bezinnen ons op de natuurlijke
kringloop en gebruiken voor de productie uitsluitend hout dat voor 100 % uit duurzame, nationale bosbouw
stamt. Verder zijn onze producten recyclebaar: oude EasyDeck® planken krijgen nieuw leven ingeblazen doordat ze in het productieproces hergebruikt worden.

Gesloten
materiaalkringloop
Wanneer er iets is dat heel zeker in
onze genen ligt, dan is dit het Cradle
to Cradle® principe. Het beschrijft
stofkringlopen waarin producten c.q.
grondstoffen steeds terugkerend
circuleren – er is geen afval. Voor
een consequente omzetting van deze
kringloopeconomie bedrijven wij
speciale systemen voor de terugname
van onze sinds 2005 gefabriceerde
GCC houten producten. Daardoor
krijgen en gebruiken wij reeds
bestaande materiaalressources
zonder kwaliteitsverlies en kunnen
wij – zonder het bijkomende verbruik
van natuurlijke grondstoffen – groeien
en bouwproducten volgens de hoogste
kwaliteitsstandaard produceren.

PEFC-gecertificeerde
boombestanden

Afnemende spaanders van
de schaaf- en zaagindustrie

Extrusie van nieuwe
EasyDeck® producten
Verdere verwerking tot
EasyDeck® granulaat

Gebruik van nieuwe
EasyDeck® producten

Bereiding van oude
EasyDeck® producten

Retour van oude EasyDeck®
producten bij de handelaar

Terugnamehandelaars vindt u online op:
www.easydeck.de/nl/dealers

Terugname door
NOVO-TECH

GCC vervult de Cradle to Cradle Certified® Gold Standaard*. Ons GCC (German
Compact Composite) materiaal werd met Cradle to Cradle Certified® Gold
onderscheiden. De certificering wordt door het Cradle to Cradle Products
Innovation Instituut verleend. Daarbij worden voor ons GCC materiaal vooral de
humaan- en ecotoxicologische probleemloosheid van alle inhoudsstoffen op globaal
kwaliteitsniveau bevestigd. De ecologische beoordeling van het geïntegreerde
watermanagement en het klimaatneutrale energieconcept bij de productie alsook de
hoge sociale standaarden in onze productievestiging ronden de omvangrijke materiaalen procesevaluatie volledig af. GCC vervult daarmee de hoogste standaard voor eco-effectiviteit.
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De certificatie bewijst dat onze
producten bijdragen aan de positieve
beoordeling van de duurzaamheid van
bouwwerken.
*Cradle to Cradle Certified® is een geregistreerd
merk van het Cradle to Cradle Products Innovation
Institute. Cradle to Cradle Certified® Gold, Version
3.1, Renewal 27 Aug 2022, Meer informatie over de
certificatie zie www.easydeck.de/nl
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Constructiehoutprogramma
Het EasyDeck® constructiehoutprogramma
is gemaakt voor ideeën van elke aard en
onderscheidt zich door een uitstekende
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flexibiliteit. Met het vervatte rhombusprofiel
en de bouwplank kunnen talrijke creaties
voor buiten gemaakt worden.

Bouwplank
De Bouwplank is uw sleutel tot een creativiteit zonder grenzen. Verkrijgbaar in
een totaal van negen kleuren dienen de
Bouwplanken voor de individuele omzetting
van tuinelementen en meubels. Zandbak,
verhoogde plantenbak of bank – met het
constructiehout is alles mogelijk.
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De kleurenvarianten van het rhombusprofiel
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Fokus Grijs
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De kleurenvarianten van de constructieplank
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Rhombus-profiel - voor stijlvolle bekleding!
Het rhombusprofiel kunt u voor smaakvolle houtbekledingen buiten of als afsluitstrips voor uw nieuw
terras gebruiken. De massieve profielen in zeven kleuren onderscheiden zich door een aantrekkelijk
kleurenverloop en voegen zich prachtig in elke omgeving in. De bevestiging kan zowel zichtbaar met
schroeven als verborgen met roestvrijstalen clip gebeuren. Afhankelijk van de specificaties
kunnen de Rhombus profielen in het meerveldsysteem met een asmaat van max. 80 cm
of in het eenveldsysteem met max. 60 cm gemonteerd worden. De profielen zijn
onderhoudsvriendelijk en kunnen met een smalle voegafstand (vanaf 5 mm)
gemonteerd worden.
Het rhombusprofiel is in totaal zeven kleuren verkrijgbaar.
De volledige kleurenveelvoud van het constructiehoutprogramma
vindt u op de pagina hiernaast.
Montage van de Rhombus profiel zie:
www.easydeck.de/en/downloads
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Kleurrijping van de EasyDeck® terrasplanken
Het kleurenprogramma van de EasyDeck® terrasplanken oriënteert zich op de kleurentonen van de
natuur en integreert zich harmonisch in elke tuin. Geringe kleurenafwijkingen en schakeringen zijn
gewenst, omdat ze de optiek van het hout benadrukken.
De planken krijgen pas na 6-8 maanden weersinvloed hun definitief uiterlijk. In het kader van de kleurrijping
vormt zich een patina. Kleurenverschillen, die door de productie of door verschillende installatietijdstippen
kunnen ontstaan, trekken vanzelf weg. Eventuele adervormen kunnen bijgevolg in de eerste 6 maanden
duidelijker optreden. Bij overdekte terrassen kan dit proces van de kleurverandering langer duren, en is
afhankelijk van de mate, waaraan het terras aan weersinvloeden blootgesteld wordt.
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* De afbeeldingen tonen een voorbeeld van de leverbare kleuren en hun natuurlijke kleurontwikkeling
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Krassen van bijv. meubelen

Insluiting natuurvezel

Waterranden

... na blootstelling aan het weer

... na mechanische behandeling

... na de reiniging met water

Gewoon wachten
Op uw terras heerst er leven – en dat maar goed ook! Maak u zich geen zorgen om gebruikssporen of zogenaamde “schaafsporen” door meubels. Door het weer verdwijnen gebruikssporen en levensmiddelvlekken op het plankenoppervlak in de regel vanzelf. Ontspan u dus volledig! En mocht u toch iets willen doen,
zorg dan voor een regelmatige reiniging van uw terras. Zo ontstaan minder zichtbare gebruikssporen.

Gewoon echte natuurvezels
Door de grondstof kan het tot geringe verdikkingen bast- en natuurvezels komen. Deze treden dikwijls na
blootstelling aan weersinvloeden en door wateropname van het materiaal aan het oppervlak op. Bij normaal
gebruik van het terras verdwijnen deze verdikkingen na verloop van tijd Vanzelf. Worden ze als storend ervaren, kunnen ze ook mechanisch verwijderd worden. Een beschadiging van het product doet zich daardoor
niet voor.

Gewoon met water reinigen
Op het weer heeft men uiteraard geen invloed. Waterranden na neerslag of randen met stofafzettingen zijn
een natuurlijk gevolg hiervan. Deze komen vooral voor in het overgangsgedeelte van afdaken en op open
vlakken. Dergelijke randen volledig voorkomen, is helaas niet mogelijk – maar ze kunnen wel eenvoudig
worden verwijderd met helder water! Het regelmatig reinigen en onderhouden van de oppervlakken werkt
preventief tegen nieuwe watervlekken en vermindert in de loop van de tijd het optreden ervan.

1.

Tips voor een correct
onderhoud van uw terras
Na het installeren van een terras moet het dek worden
schoongemaakt om productiestof af te wassen. Een
regelmatig onderhoud voorkomt langdurige aanslag,
zoals van stuifmeel, stof en organische substanties tot
een minimum. Wij adviseren, het terras minstens 2 x per
jaar (en al naar behoefte ook vaker) grondig te reinigen.
De buitentemperatuur dient daarbij minstens 15 °C te
bedragen. Onze aanbeveling: een afschot van minstens
2 % vergemakkelijkt de reiniging van het terras, omdat
opgehoopte natheid en watervlekken in grote mate
vermeden worden. Alleen zo kan water zonder
problemen van het terras stromen, waardoor het
zelfreinigingseffect van de planken mogelijk gemaakt en
de lange levensduur gegarandeerd wordt.

2.

3.

Gelieve bij de reiniging als volgt te werk te gaan:
1. Droog, los vuil van het terrasdek vegen.
2. De volledige terrasvloer royaal met water besproeien en
ten minste 15 minuten vochtig houden.
3. Het terrassendek met onze GCC schrobber reinigen.
Bij sterke verontreiniging aanvullend bewerken met een
vloerreiniger met draaiende borstel.
4. Grondig met zuiver leidingwater afspoelen en met water
na trekken.

4.

Krachtige reiniging met GCC schuurpoeder
Gebruik het schuurpoeder voor de grondige reiniging van sterk vervuilde EasyDeck® terrasvlakken. Het product is vrij van tensiden en
andere chemicaliën en er bestaat geen gevaar voor het grondwater.
2 kg schuurpoeder volstaan voor ca. 20 m2 oppervlakte. Gevoelige
vlakken niet bewerken of op voorhand afkleven, niet op terrasdekken
met co-extrusie gebruiken.
De reiniging met schuurpoeder gebeurt tussen stap 3 en 4 van het
onderhoud van het terras. Gebruiksinformatie bevindt zich op het
productetiket. Voor optimaal reinigingssucces dient u de originele
EasyDeck® schrobber en steel te gebruiken.
Het veiligheidsinformatieblad en de lijst van de inhoudsstoffen vindt
u op: www.novo-tech.de/service
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Schutting/Hekwerk/houten hek Blickfang –
de perfecte Erfafscheiding!

Privacyomheining

Lattenschutting
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Na 1-2 maanden*
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*D
 e afbeeldingen tonen een voorbeeld van de leverbare
kleuren en hun natuurlijke kleurontwikkeling

Van privacy genieten en accenten zetten, dat lukt u met EasyDeck® heksysteem blikvanger. Als schutting met
GCC- of roestvrij stalen planken of als heksysteem: deuren en poorten kunnen op passende wijze geïntegreerd worden, alle soorten hellingen en hoeken worden zonder probleem overwonnen. De aanvullende palen
hebben absoluut een lange levensduur, zodat wij u 25 jaar tegen verrotting in de grond garanderen!
Het complete omheiningsassortiment vindt u op: www.easydeck.de/nl/hek

Afdruk
Uitgever:
NOVO-TECH Trading GmbH & Co. KG,
Siemensstraße 31, 06449 Aschersleben, Germany
Koncept/vormgeving/lay-out/foto’s:
FULLHAUS GmbH, Regensburg
Wijzigingen voorbehouden. Voor drukfouten stellen wij ons
niet aansprakelijk.
Druktechnisch kan niet worden uitgesloten dat kleuren en
afbeeldingen van het origineel afwijken.
Stand: 14 december 2021 // 1e versie

