
EEN VLOER DIE ERUIT SPRINGT.
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terraZa-profi el:
bekroond met de prijs voor design en 
vernieuwing van Baden-Württemberg.

terraZa-tegel:
uitgeroepen tot product van 
het jaar 2008

Een buitenvloer met stijl
terraZa is om verliefd op te worden. Het heeft een zijdezachte 
look, het oogt naturel en is zeer duurzaam. Het geheim: deze 
terrasvloer combineert de beste eigenschappen van hout en 
kunststof. Daarom is het juist voor buiten geschikt, als stijl-
volle oplossing voor paden, patio’s, trappen en terrassen.

Duurzaam en vormvast
Aan Terraza zult u lange tijd plezier beleven. Want dit materiaal 
is – in tegenstelling tot hout – vormvast en bestand tegen 
vocht en kou, zure regen, zout- en chloorwater, schimmels en 
insecten. Maar terraZa is even eenvoudig te bewerken als hout.  
Het materiaal kan worden geboord, gezaagd en gefreesd.

Aangenaam voor uw voeten en gemakkelijk in het onder-
houd
Uw voeten zullen blij zijn met terraZa. Het oppervlak voelt aan-
genaam fl uwelig aan en splintert niet. Het ribbelprofi el maakt 
de vloer antislip, ook als het regent. terraZa is eenvoudig met 
een hogedrukspuit te reinigen. Het materiaal is onbehandeld 
en daardoor zeer geschikt voor recycling.

De terrasvloer 
met klasse: terraZa.

terraZa:
Gecertifi ceerd door de kwaliteits-
organisatie Holzwerkstoffe e.V.



481 | sabbia* 482 | terracotta 483 | topino 484 | marrone

terraZa-profi el

In ieder opzicht mooi
Het natuurlijke houtkarakter van terraZa is stijlvol. De pro-
fi elen die tweezijdig gebruikt kunnen worden, zijn smal 
en breed gegroefd. Het combineren van de smalle en brede 
groef biedt interessante mogelijkheden voor de vormgeving. 
Ze zijn verkrijg baar in de kleuren sabbia, terracotta, topino en 
marrone. In de loop van de tijd krijgt het materiaal zijn patinne, 
zonder daarbij zijn oorspronkelijke basiskleur en karakter te 
verliezen.

Gewoon patent: eenvoudig te leggen!
Het gepatenteerde kliksysteem vereenvoudigt de montage van 
de profi elen en voorkomt open voegen, waarin zich vuil en 
etensresten kunnen nestelen of onkruid kan groeien. Doordat 
de profi elen in twee verschillende posities in elkaar kunnen 
worden geklikt, is het mogelijk met een smalle of brede zicht-
voeg te werken. Zo kan het materiaal bij temperatuurwisselingen 
uitzetten en krimpen. 
De stabiele constructie is bestand tegen een belasting van 
maximaal 500 kg/m2 *. Dat levert een besparing op bij de onder-
constructie, aangezien de latten hierdoor met een onderlinge 
afstand van 60 cm kunnen worden geplaatst.
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482 | terracotta 483 | topino 484 | marrone

terraZa-tegel
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terraZa-tegel.
Vierkant. Praktisch.

Ideaal voor grote oppervlakken
De vierkante terraZa-tegel is een aantrekkelijk alternatief voor het 
profi el. Dit formaat – 44 x 44 cm –  is eveneens voorzien van het 
handige kliksysteem. Daardoor kan het veilig en snel worden ge-
legd. Door de ribbelstructuur van het oppervlak in de lengte, dwars 
of geschranst te leggen, ontstaan er verschillende vloerstructuren. 
TerraZa-tegels zijn verkrijgbaar in de kleuren terracotta, topino en 
marrone. Zo vindt u altijd een mooie oplossing voor uw project.

Belastbaar en stabiel
Ook qua stabiliteit presteert de terraZa-tegel uitstekend: met 
een belastbaarheid van 600 kg/m2 biedt hij tal van toepassings-
mogelijkheden. De latten van de onderconstructie worden geplaatst 
met een onderlinge afstand van maximaal 44 cm. Wat uw plannen 
ook zijn, met terraZa creëert u een goede basis.



 

Een systeem met vele mogelijkheden
Als de profi elen met de tegels worden gecombineerd, ontstaan 
er tal van nieuwe mogelijkheden voor de vormgeving. Door het 
goed doordachte systeem dat voor alle terraZa-varianten hetzelf-
de is, zijn deze eenvoudig en snel te realiseren.

Onzichtbare bevestiging
Het bevestigingsmateriaal blijft bij terraZa – zowel bij het 
profi el als bij de tegel – beperkt tot enkele schroeven. Het 
wordt blind gemonteerd en is daardoor onzichtbaar. Eenvoudig 
timmermansgereedschap volstaat absoluut voor de montage. U 
bespaart tijd en dus ook kosten.

Mooi, slim, snel

Technische 
Gegevens

Profi elen Tegels

Dekbreedte ca. 150 mm bij een voeg 
van 5 mm
ca. 155 mm bij een voeg 
van 10 mm

442 x 442 mm

Leverbare lengtes 4, 5, 6 m

Benodigd 
materiaal/m2

ca. 6,7 lfm bij een voeg 
van 5 mm
ca. 6,5 lfm bij een voeg 
van 10 mm

ca. 5,1 stuks

Hoogte 38 mm 38 mm

  Afsl

  Begi

  Beve

  rubb

  terra

 hééft het:
· een stijlvolle vormgeving van het terras

· een prettig gevoel als u er overheen loopt

· duurzaam, vormvast en onderhoudsvriendelijk

· wordt niet glad onder vochtige weersomstandigheden

· splintert niet

· snel en effi ciënt te leggen

· geschikt voor grote oppervlakken

· 5 jaar garantie

*Alleen



Helemaal compleet
Alles wat u voor de montage van uw terraZa-vloer nodig heeft, 
is verkrijgbaar bij dezelfde leverancier, –van de onderconstructie 
en schroeven tot en met de afsluitlijst. Zo blijft u een tijdrovende 
zoektocht naar de juiste accessoires bespaard. En krijgt u ook 
een goed doordacht systeem dat meteen past en goed werkt. 
Bovendien kunt u volledig vertrouwen op de kwaliteit. terraZa 
maakt het allebei mogelijk: individuele vormgeving en een toon-
beeld van perfectie en vakmanschap.

Vanzelfsprekend stellen wij voor alle terrasvloeren van Werzalit 
gedetailleerde leginstructies ter beschikking.

De terraZa-accessoires
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  Afdekplaatje  Afsluitprofi el

  lijst onderconstructie*

  Abschlussleiste

  Beginprofi el

  Bevestigingsbeugel

  latten onderconstructie  rubber pad

  terraZa-profi el

  terraZa-tegel

  schroeven

*Alleen voor de cassette
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08 Meridiana-Werzalit B.V.

Hoogeveenenweg 19 a

2913 LV Nieuwerkerk a/d IJissel

Telefoon 01 80-31 30 05

Fax 01 80-31 31 09

E-Mail verkoop@werzalit.nl


