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BALKON- EN GALERIJVERHOGING
Envirodeck Raised Deck

Natuurlijke uitstraling

Het slimme opplussysteem van Envirodeck bestaat uit
vloerdragers met daarop onze eigen aluminiumprofielen en houtcomposiet plankprofielen. Die middels
clips of boorschroeven snel en stevig kunnen worden
bevestigd. Dit resulteert in een fraaie, onderhoudsarme en vloer die lang mooi blijft en direct in gebruik is
te nemen. De slimme opbouw van het systeem zorgt
ervoor dat het gemakkelijk over goten en dilataties
kan worden gelegd. Hiermee kan er flink wat extra
loopoppervlak worden gewonnen. Afschotten in
de ondergrond kunnen met hellingcorrectoren slim
worden opgevangen. De ondervloer blijft toegankelijk
voor onderhoud, inspectie of bekabeling. Het systeem
is geschikt voor zowel publieke als residentiële toepassingen. Niet voor niks zijn wij lid van stichting SKO.

SAMENSTELLING
Envirodeck houtcomposiet bestaat voor 52% uit loofhout, verkleurt vrijwel niet en behoeft
door het dichte oppervlak weinig onderhoud. Niet voor niks vallen de planken in duurzaamheidsklasse 1, en zijn hiermee slijtvaster dan bijvoorbeeld Azobé hardhout. Door een
innovatief extrusieproces wordt het loofhoutstof in de plank volledig ingekapseld door
de HDPE. De samenstelling, het profiel en diverse procesadditieven zorgen tevens voor
de lange levensduur van het materiaal. Solid Deck planken mogen worden toegepast in
vluchtwegen op hoogte tot wel 35m hoogte. Het is standaard leverbaar in vier sprekende
kleuren: antracietgrijs, koffiebruin, cedar of naturelbruin. Het materiaal is uitgebreid getest
en verkleurt amper (<5% bij een buiten expositie van meer dan 10 jaar). Optioneel zijn er
ook nog speciale voegrubbers of een additionele antislip toplaag leverbaar. Dankzij de
solide biobased content leveren Envirodeck profielstroken een positieve bijdrage aan het
behalen van LEED, BREEAM en C2C doelstellingen.

De voordelen
•
•
•
•
•

Lichtgewicht systeem
Leverbaar met hoge brandklasse
Slim modulair systeem
Ondervloer blijft toegankelijk
Hindert de waterafvoer nauwelijks

Bezoek voor meer informatie:
www.envirodeck.nl

