CALDEIRA
Op zoek naar een stijlvolle tuimomheining om uw tuin veilig en esthetisch af te sluiten? Tuinschermen uit duurzaam materiaal
waarvan u jarenlang zult kunnen genieten?

Ontdek Caldeira!
Caldeira is een verticaal, gesloten scherm opgebouwd uit thermowood waarvan de palen achter het scherm worden
geplaatst. Hierdoor vormen de panelen geen afzonderlijke elementen, maar worden ze onderdeel van een lange doorlopende open
wand.

Wat is thermowood?
Thermowood is een algemene naam voor hout dat beter beschermd wordt tegen schimmels, vocht en insecten door middel van een
verhittingsproces. Bij Exterior Living kiezen we voor ayous of Europees vurenhout dat langdurig verhit wordt in een speciale oven.
Hierdoor verandert de structuur en verbetert de duurzaamheid van het hout. Het verhitten gebeurt door middel van stoom en er
komen geen chemische sto en aan te pas. De enige vorm van verbruik is het opwarmen van de ovens
Dat maakt Thermowood een goed alternatief voor tropisch hardhout.

Typerende kenmerken van thermowood
Lange levensduur
Kleine ecologische voetafdruk
De uitstraling van tropisch hardhout
Door het verhittingsproces krijgt het hout die speci eke, mooie, donkerbruine kleur. Het hout wordt beter bestand tegen
vocht, schimmels en weersinvloeden.
Hout geeft uw woning en tuin een natuurlijke straling. Wat ook eigen is aan hout is dat deze materiaalsoort leeft en verkleurt
in de buitenlucht. Bij de meeste houttypes is dat naar een soort grijs.
Vergrijsd hout is constructief niet zwakker en de kwaliteit mindert niet. De kleur van hout speelt eigenlijk alleen maar een
rol bij de esthetische aspecten.
Om de kleur van uw hout langer te behouden kunt u het behandelen en oliën.
Volg hier ons stappenplan voor het schilderen of beitsen van uw houten tuinconstructies en afsluitingen.
Het verhittingsproces zorgt voor een geringe buigsterkte. Tijdens de plaatsing is het hout fragiel. Hou hier rekening mee.
Onderhoud van thermowood
Met een gemiddelde levensduur van 15 tot 25 jaar én langer kan u optimaal genieten van dit soort hout.
Thermowood vereist zeer weinig onderhoud. Het reinigen van het hout doet u eenvoudig met water en neutrale zeep.
Gebruik zeker geen agressieve middelen, want die kunnen bijten in het hout.

Houten tuinafsluiting plaatsen
Lees ons uitgebreid stappenplan voor het plaatsen van een tuinafsluiting hier.
Laat u steeds adviseren door een van onze verdelers.
Speci caties:
Open tuinscherm
Geschaafde verticale latten in thermowood van 34 x 34 mm
Steunregels 34 x 58 mm
Inox schroeven
Opgemaakt
Poortbeslag
Enkel DR1 en DR2 mogelijk
Geen maatwerk mogelijk

TIP:
Bevestig met vierkantpalen en L-hechtingen (zie houten palen)

Tuinafsluiting Prijzen en Advies
Producten van Exterior Living worden verdeeld door vakmensen.
Voor prijzen en meer informatie kunt u terecht bij een verdeler in uw buurt!
Vind er snel en gemakkelijk een via deze dealerlocator.

