
Favoriete plekken komen tot leven !

WPC-Terrasdelen en 
WPC-Tuinschermen/Schuttingen
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Hartelijk welkom in de wereld van NATURinFORM 

U heeft de keuze ! Met 4 modellen in honingraatprofiel of als massieve deel 
en 18 kleurvariaties , bieden wij het meest omvangrijke aanbod voor hoogwaardige 
terrasdelen .
Ook een praktisch en fraai tuinscherm vindt u in ons productengamma .

Laat u zich overtuigen door de geweldige houtstructuur , de prima eigenschappen 
van het materiaal en de eenvoudige legtechniek .Aan de kwaliteit , die voelbaar 
en zichtbaar is , zult u veel plezier beleven .
Om ons vooral kwalitatief beter te onderscheiden van houten planken , spreken wij 
in geval van NATURinForm-WPC graag over ‘ WPC-delen ‘ .

NATURinFORM produceert als Duitse fabrikant al meer dan 15 jaar aantrekkelijke
en veilige WPC-producten .
WPC (Wood-Polymer-Composite) is een natuurlijk , onderhoudsarm en weerbestendig
product , dat zich als hout laat bewerken . Met ca. 70 % houtvezel uit Duitse 
bossen (leveranciers zijn PEFC-gecertificeerd) en ca. 30 % milieu vriendelijke polymeer (PE) ,
produceren wij uitsluitend met de beste grondstoffen .

Alleen de afgelopen 3 jaar al hebben wij meer dan 10 miljoen meter terrasdelen voor
de meest favoriete plekken geleverd .

Als lid van de  ‘ Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V.,Giessen ‘ hechten wij 
waarde aan continu belastingtesten en een doorlopende kwaliteitscontrole .

Wij wensen u vele plezierige momenten op Uw ‘ favoriete plek ‘ .

Uw 

Horst Walther
Algemeen Directeur 

PS.: Bezoekt u ook onze website www.naturinform.com .
U vindt daar de meest actuele informatie , alsmede ook 5 presentaties omtrent
het plaatsen van onze terrasdelen .
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KOMPAKTE WPC-Terrasdelen 
als  honingraatprofieldeel en massief deel  

Bruin         Antraciet Grijs

Afmeting hoogte ca. 21 mm, breedte ca. 139 mm
Oppervlak beide zijden geborsteld , fijn geribbeld of met brede strepen
Lengten standaard 3 m, 4 m, 5 m, 6 m 
Spec. Lengten vanaf 1,5 m tot 13 m, tegen meerprijs
Benodigd 1 m2 terras bestaat uit ca. 7 m delen

Honingraat-deel      Massieve deel
Gewicht ca. 1,8 kg/m1 ca. 3,2 kg/m1

Belasting 400 kg/dm2
600 kg/dm2

Van de zon genieten op een mooi strak terras van WPC-delen . Je daarbij dan ook bewust zijn , dat verven het komende jaar niet nodig 
zal zijn . Heel eenvoudig één zijde is vlak , fijn geribbeld de andere zijde bijna klassiek , met brede strepen is . Geborsteld zijn daarentegen 
beide kanten . Echter de stijl en uitvoering zijn modern.
Wie van iets buitengewoons houdt, kan dit heel creatief met DIE RATIONELLE combineren. Het uiterlijk en de dikte van de planken 
vullen elkaar prachtig aan.
Het is gewoon mooi , dat bij het leggen , zoals bij alle NATURinFORM-delen , bevestigingen zoals schroeven niet zichtbaar zijn .
Het vaste KOMPAKTE terrasdeel heeft met een dikte van ca. 21 mm nog het bijkomende voordeel van een iets geringere opbouwhoogte ,
bijvoorbeeld in het geval van renovatie als het om millimeters gaat .
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KERNIGE WPC-Terrasdelen 
als massieve delen 

Een verfijnde sfeer is merkbaar op een mooi WPC-terras . De stijl van zo’n terras doet je herinneren aan de romantiek bij heldere nachten 
en blinkende sterren . De massieve ‘ Kernige ‘ delen hebben door een speciale structuur een aparte houtachtige charme .
Het nodigt gewoon uit om te feesten op zo’n mooi , strak terras . Rustig ontspannen of wat luidruchtig plezier . Een favoriete plek ,
in ieder geval om te genieten .
De massieve delen zijn prima te gebruiken , wanneer U  ‘ favoriete plekken ‘ ontwerpt , die afgeronde terrasdelen of een harmonische 
overgang naar de tuin hebben . Splinters en scheuren zijn er eenvoudigweg niet .

Afmeting hoogte ca. 21 mm, breedte ca. 139 mm
Nieuw oppervlak met houtnerf of fijn geribbeld 
Lengten standaard 3 m, 4 m, 5 m, 6 m 
Benodigd 1 m2 terras bestaat uit ca. 7 m delen

Gewicht ca. 3,5 kg/m1

Belasting ca. 600 kg/dm2

Bruin Antraciet Grijs Barnsteenbruin    Kastanjebruin   Grafietgrijs

KERNIGE NatuurLIJN

NIEUW
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BELIEBTE WPC-Terrasdelen
als honingraatprofiel - of als massief deel  

Naturel             Bruin         Zwartbruin Antraciet Grijs

Afmeting hoogte ca. 27 mm, breedte ca. 138 mm
Oppervlak beide zijden geborsteld , fijn of grof geribbeld
Lengten standaard 3 m, 4 m, 5 m, 6 m  
Spec. Lengten  vanaf 1,5 m tot 13 m, tegen meerprijs
Benodigd 1 m2 terras bestaat uit ca. 7 m delen

Honingraat-deel      Massieve deel
Gewicht ca. 2,35 kg/m1 ca. 3,5 kg/m1

Belasting 600 kg/dm2
800 kg/dm2

Vriendelijk , mooi en duurzaam , moet zo uw nieuwe favoriete plek in de open lucht eruit zien ? U wilt het behaaglijke tot in uw tenen voelen ? 
De aantrekkingskracht van het gegroefde oppervlak kan zowel voor klassiek als modern doorgaan . Dit terras nodigt uit tot verblijven en 
uitrusten . U kiest uit een ongewoon en breed scala , de kleur die voor u langdurig een vriendelijke , prettige sfeer zal creëren .
Al vele jaren geliefd voor kleine terrassen en grote ruimten. Ligt langdurig, is veilig en mooi, splintert niet en heeft geen zichtbare 
schroefverbindingen. Het geborstelde HKC-oppervlak is gemakkelijk te onderhouden. Ook als het vochtig is, is het antislip.
En het blijft er in het complete beeld duurzaam fraai uitzien.
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Ideeën werkelijkheid laten worden . Groot denken . Met dimensies spelen .
De brede banen overtreffen het klassieke ontwerp . De breedte van 24,5 cm kan desgewenst geproduceerd worden in lengten tot 13 meter .
Daarmee kunnen terrassen en daktuinen ‘ in no time ‘ gelegd worden . Dat goede gevoel op zo’n superieur terras vormt een passende 
basis voor uw eigen podium . Een kwaliteit van leven dat zichtbaar blijft en voelbaar zacht , tot in uw tenen .
Schoolpleinen en zwembaden profiteren van deze behaaglijke sfeer . Moderne terrasdelen geven juist door hun breedte zo´n onbevangen
gevoel . Het vormt een fijn contrast ten opzichte van de smallere uitvoeringen .

Afmeting hoogte ca. 21 mm, breedte ca. 244 mm
Oppervlak beide zijden geborsteld , fijn geribbeld of met brede
strepen
Lengten standaard 3 m, 4 m, 5 m, 6 m  
Spec. Lengten  vanaf 1,5 m tot 13 m, tegen meerprijs
Benodigd 1 m2 terras bestaat uit ca. 4 m delen

Honingraat-deel Massieve deel
Gewicht ca. 2,9 kg/m1 ca. 5,3 kg/m1

Belasting 400 kg/dm2
600 kg/dm2

RATIONELLE WPC-Terrasdelen
als honingraatprofiel- en massieve delen 
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Bruin Antraciet Grijs Titangrijs

NIEUW
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De NATURinFOM FarbEDITION
Lievelingsplekjes bekennen kleur

Soms moet je gewoon kleur bekennen. Om accenten aan te brengen of gewoon om uitdrukking te geven aan je lente- en zomerstemming.
Met de FarbEDITION bieden we vele mogelijkheden voor de vormgeving van het terras. Kleuraccenten kunnen worden geïntegreerd,
bijvoorbeeld. En looppaden aangegeven. Vrije ruimten kunnen in het architectonische kleurenbeeld worden opgenomen en bedrijfsobjecten
in het Corporate Design. In het onderwijs biedt een kleurige zelfontplooingsruimte optimisme en inspiratie aan de leeromgeving.
Met de FarbEDITION hebben we de tijdsgeest vorm gegeven. Daarbij hebben we ons gericht op het thema kleur.
Met onze productseries DIE KOMPAKTE, DIE BELIEBTE en DIE RATIONELLE kunt u vanaf 100 m2 (per kleur) naar hartenlust uit 8 kleuren kiezen.
Speciale kleuren en oplossingen zijn op verzoek mogelijk. Ontdek uw eigen speciale kleurencode voor uw lievelingsruimte.

Titangrijs                     Cremewit Citroengeel                  Zonnegeel                   Steenrood                    Mosgroen                    Bosgroen                      Zeeblauw
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De NATURinFORM bank

Bruin

Afmeting lengte ca. 200 cm
breedte ca. 55 cm
hoogte ca. 45 cm

Materiaal verzinkt staal, gepoedercoat
Zitvlak KERNIGE, massieve WPC-delen 
Kleur Bruin
Gewicht ca. 41 kg

Met zijn heldere, zuivere design en economische productprofiel 
presenteren wij NATURinFORM in de vorm van een tuinbank.
Voor huis en tuin is dit het ideale zitplekje. Maar evengoed voor 
stadscentra en scholen.
Met de massieve terrasplank DIE KERNIGE als zitplek uitgevoerd 
is de bank niet alleen degelijk, maar ook bestand tegen verwering.
Hij is splintervrij en kan daarnaast ook prima tegen een heel 
ruwe behandeling.
Deze NATURinFORM tuinbank is 200 cm lang, 55 cm breed 
en ongeveer 45 cm hoog. Wordt geleverd als bouwpakket.
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Toebehoren voor een snelle en veilige montage 

Van uw terras moet u lang plezier kunnen hebben . Het begint met de eenvoudige montage . Zoals bij een puzzel geven wij alle 
van belang zijnde detailoplossingen met tips ten aanzien van de werkwijze . Voor een langdurige houdbaarheid is een juiste ,
deskundige montage volgens onze verwerkingsvoorschriften en met onze toebehoren van het grootste belang .
De actuele versie van de verwerkingsvoorschriften vindt u op onze website , www.naturinform.com  
onder het kopje  “ Über uns/Downloads “ .
Leveranties , exact samengesteld voor op de bouwplaats of voor uw eigen favoriete plek , zijn compleet inclusief alle toebehoren 
in één zending te leveren .
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In een oogopslag Onderconstructie, toebehoren en legtips
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DER VARIABLE WPC-Sichtschutzzaun
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Eindafmeting Groot : breedte 180 cm, hoogte ca. 192 cm
Klein: breedte 180 cm, hoogte ca. 102 cm
(Breedte hart op hart midden paalafstand)

Afmeting binnen 
palen Groot : breedte ca. 170 cm, hoogte ca. 182 cm

Klein: breedte ca. 170 cm, hoogte ca. 92 cm
Grondpaal 
van verzinkt staal als grondanker of voor plaatsing 

op grondplaat
grijs mat ø ca. 75 mm

Hoogte paal 
met afdekkap groot ca. 197 cm (vanaf de grond)

klein ca. 107 cm (vanaf de grond)

Door de 8 uitsparingen 
in de WPC-buis zijn hoeken 
van 45 graden mogelijk

Geborgenheid ontstaat door het fijne gevoel , beschermd te zijn . Lekker genieten van de zon , de frisse lucht en de vrije tijd op uw geheel 
eigen privé stek . Een tuinscherm kan bescherming bieden tegen tochtige hoeken . Soms is het ook een mooie bescherming en tevens de beste
oplossing voor een minder mooi uitzicht of  ongewenste inkijk . Duurzaamheid is troef . Het oppervlak is ongeborsteld en zoals bij alle
NATURinFORM producten absoluut makkelijk te onderhouden . Onwerp uw eigen hoekje in de vrije natuur . Elk element van het tuinscherm
wordt als onderdeel  van een zelf-bouwpakket geleverd . De palenset wordt met een stalen kern als grondanker , of voor plaatsing op een 
paalhouder met een grondplaat , geleverd . De lamellen en het frame kunnen los van elkaar ingekort worden. Voortaan zijn ook individueel 
toepasbare venstermodules uit RVS of acrylglas (PMMA) leverbaar.Nieuwe hoekvormen zijn mogelijk door de achtkantige paal met
de 45 graden indeling . Al met al een mooi tuinscherm- c.q. windschermsysteem , dat met behulp van een uitvoerige handleiding makkelijk is 
op te bouwen en waarna u nog jaren plezier van zult hebben .
De actuele versie van de handleiding  vindt u onder “ Über uns/Downloads “ op de site “ www.naturinform.com “

Bruin Antraciet Grijs                     Zandkleurig Bosgroen
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WETENSWAARDIGHEDEN

WPC komt uit het engelse  “ Wood Polymer Composite “ (Hout-Polymeer-Grondstof) 
en staat voor de materiaalsamenstelling : 70 % houtvezel van dennen en sparren en ca. 30 % 
verantwoorde PE , UV-stabilisatoren en kleurstof .

• Het is gemaakt van hout , maar het is beter , want je kunt er zonder gevaar voor splinters 
of scheuren met blote voeten op lopen .

• De gekozen kleur blijft lang behouden .
En er is meer keus dan alleen een verweerde grijze houtkleur .

• De levensduur is gegarandeerd door simpel onderhoud .
U bespaart tijd , arbeid en geld , want het jaarlijkse oliën of schilderen is overbodig .

• Speciale afmetingen van 1,5 tot 13 meter zijn mogelijk .

Zoals een goede wijn , hebben ook onze WPC-delen tijd nodig om te ‘ rijpen ‘ , om de hoogst
mogelijke kwaliteit te halen . Ze doorlopen als het ware een rijpingsproces , waarbij licht , lucht ,
zon en vocht belangrijke factoren zijn . In de loop van de tijd veranderen de natuurlijke houtvezels
door patinavorming van hun beginkleur , naar een kleur met een gelige tint tot een mooi 
‘ uitgerijpt ‘  WPC-deel . Deze kleurverandering vindt plaats in de eerste 6 maanden afhankelijk van
de weersomstandig-heden en de plaats waar gemonteerd is . De lichtechte kleurdelen in de hoog-
waardige kunststof behouden lang de gekozen kleur . Het door en door gekleurde WPC-deel
behoudt zo gedurende lange tijd haar toegekende eigenschappen . De kleur wordt zelfs intensiever
, zonder oliën , verven of schuren . .

• voor de KERNIGE , KOMPAKTE en BELIEBTE , ca. 7 delen á 1 m, ca. 2,5 meter basisprofiel ,
evenals ca. 16 RVS-clips met schroeven .

• voor de RATIONELLE , ca. 4 delen à 1 m en ca. 2,5 meter basisprofiel , evenals 
ca. 11 RVS-clips met schroeven .

• verstelbare voetsteunen ; afhankelijk van de belasting 6 stuks per m2 .
Uitvoerige technische informatie vindt u in de legvoorschriften op de website (ook te downloaden)
Op www.naturinform.com vindt u ook 5 korte instructiefilms met meer legtips .

Speedway-Racingbahn, St. Johann/Pongau (Oostenrijk)  /  Bootssteg, Finkenwerder 
bij Hamburg (Duitsland)  /  PUMA Vision Headquarter, Herzogenaurach (Duitsland) / 
Königsbad Erlebnis-, Freizeit- und Freibad (Duitsland), Forchheim  / Hjorthoj Stibro-Bridge
Voetgangersbrug  in Denemarken  /  Dachterrasse, Kino in Papenburg (Duitsland)   /
Parkhotel Residence, Bad Wörishofen im Allgäu (Duitsland)  / „Atrium“ Wohnanlage 
in Kelsterbach (Duitsland)  /  Hotel Sonnenhof, Zell am Ziller (Oostenrijk) 
Veel meer referenties vindt u op onze website www.naturinform.com 

Wat is WPC precies ?  

Wat zijn de voordelen ?

Kleurverandering ?

Hoeveel nodig ?  

Referenties ?  

Pas gelegd                              Na enige dagen                        Na 3 – 6 maanden  
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Hoe is het onderhoud ? 

Garantie ? 

Zijn er keurings-bewijzen ? 
Als lid van de Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V. Gießen is NATURinFORM GmbH 
een voorstander van gegarandeerde kwaliteitsproductie . De daarmee gepaard gaande hoge eisen ,
testen wij dagelijks intern en regelmatig ook bij externe testinstituten met zeer goede resultaten .
Onze WPC-kwaliteit bestaat voor 100 % uit duitse houtvezel , voorzien van PEFC-certificering en het
gebruikte bindmiddel is (productie)zuiver PE .

PEFC-gecertificeerd
HW-Zert GmbH, von PEFC Deutschland e. V. verklaart hierbij dat NATURinFORM GmbH een bedrijfs-
auditingsysteem hanteert dat voldoet aan de Chain-of-Custody-eisen van het PEFC-programma*)
for the Endorsement of Forest Certification, overeenkomstig de Duitse norm PEFC D 1003:2013 ,
van de internationale PEFC-norm 2002:2013 zoals deze thans geldt. (Zie hierover ook www.pefc.org.)
*)Productketen-attest waarin wordt verklaard dat aan internationale duurzaamheidseisen voor
houtproducten wordt voldaan.

Binnen het toepassingsgebied procestechniek houtgrondstoffen van het
Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI in Brauschweig , is in februari
2012 de schimmelweerstand van onze WPC-delen  in aansluiting aan DIN/TS 15534-1 (2007) resp..
DIN ENV 12038 (2002) getest . De beoordeling gebeurde volgens de test voor hout (DIN CEN/TS
15083-1) met het resultaat – Duurzaamheidsklasse I – zeer duurzaam .

Test Anti-Slip – DIN 51130 und DIN 51097

Onze geborstelde terrasoppervlakken zijn sterk antislip -ook als ze vochtig zijn. Daardoor zijn ze 
uitstekend inzetbaar voor openbaar toegankelijke ruimten zoals zwembaden, speeltuinen, hotel-
terrassen enz. TÜV Rheinland/LGA heeft de volgende testresultaten verkregen:
- KOMPAKTE overeenkomstig  DIN 51130 beide kanten R 12

- BELIEBTE overeenkomstig  DIN 51130 fijn geribbeld R 12 /grof geribbeld R 13 (hoogste niveau)
overeenkomstig  DIN 51097 KLASSE C (hoogste niveau)

- RATIONELLE overeenkomstig  DIN 51130 beide kanten R 13 (hoogste niveau)

Test "Veiligheid van speelgoed Deel 3: Migratie van bepaalde elementen" - DIN EN 71-3:1994

Das Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI, Braunschweig,
heeft KOMPAKTE getest op "veiligheid van speelgoed" Het testrapport bevestigt dat het geteste
materiaal voldoet aan de grenswaarden volgens DIN EN 71-3:1994 "veiligheid van speelgoed - 
Deel 3: Migratie van bepaalde elementen".

Test Brandgedrag  – Klasse E
Het ift Rosenheim GmbH heeft het WPC-deel Beliebte getest op brandgedrag volgens
DIN EN 135001-1 1 , met als resultaat Klasse E . Dat is absoluut met hout vergelijkbaar .

NATURinFORM produceert uitsluitend met het door de levensmiddelen industrie toegestane PE .
Dat houdt voor u in , dat WPC-reststukken heel gewoon in de afvalemmer gedeponeerd kunnen
worden . Onze leveranciers van houtvezels zijn allemaal PEFC- gecertificeerd . De duurzame 
bosbouw is hiermede gegarandeerd . Tropische bossen worden gespaard . De verreweg geringere
transportafstanden sparen energie . Reeds nu al worden productieafvallen ook weer in het
productie-proces retour gebracht .

Ook onze geoptimaliseerde WPC bestaat uit hout en is alleen dan duurzaam , wanneer het tegen
wateroverlast wordt beschermd . De leginstructie-films op onze website en een uitvoerige handlei-
ding geven aan , hoe belangrijk het is om volgens de gegeven instructies te werken . Het in acht
nemen van de montagevoorschriften voor de tuinschermen/schuttingen en de leginstructie voor de
WPC-delen , zijn de basis voor de garantie die wij verlenen .

Het schoonhouden van de NATURinFORM-producten is heel eenvoudig , alleen met water . Sporen
tengevolge van het weer of het gebruik laten zich makkelijk verwijderen met de tuinslang en een
bezem of schrobber . Bij sterke vervuiling kan ook gebruik gemaakt worden van een hogedrukreini-
ger (GEEN stoomreiniger) tot maximaal 80 bar , op een afstand van minstens 20 cm tot het
vervuilde oppervlak . Door het Polymeer-aandeel zijn de WPC-producten makkelijk te onderhouden .
Verven of oliën is om de duurzaamheid te verlengen , niet nodig . Bij hardnekkige huishoudelijke
vlekken , zoals bijvoorbeeld vet of roest , adviseren wij de speciaal voor NATURinFORM ontwikkelde
biologisch afbreekbare WPC-speciaalreiniger te gebruiken .

Wij geven een 5-jarige schriftelijke garantie op de materiaal-eigenschappen van de NATURinFORM
WPC-Producten . Details over de garantiebepalingen vindt u op onze website .

5 JAAR-GARANTIE

Hoe ziet
de toekomst eruit ?        
Afvalverwerking/
Recycling ?

Leginstructie/                   
Opbouwhandleiding ?
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NATURinFORM GmbH
Flurstraße 7
D-96257 Redwitz a. d. Rodach
Tel  +49 (0) 9574 65473-0

Fax +49 (0) 9574 65473-20

info@naturinform.com
www.naturinform.com

Deze brochure is met de grootste zorgvuldigheid voor u vervaardigd en wordt indien nodig geactualiseerd . De meest actuele versie treft u echter 
op de site www.naturinform.com . De in de brochure getoonde kleuren kunnen om druktechnische redenen afwijken van de originele kleuren .
NaturInform GmbH kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van tekstfouten en/of onvolledigheden .


