
Konsta WPC 2021
Terrassen met een beschermlaag

> UV-stabiel
> Bestand tegen vuil en vlekken

Het nieuwe genieten 
in de tuin
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Profiel met ronde kamer in houtstructuur of glad
> Breedte: 138 mm, dikte 23 mm
> Beschikbare lengtes: 300 cm, 400 cm, 500 cm
> Afstand onderconstructie: 40 cm (hart-op-hart)
> Benodigde planken voor 1 m2: ca. 7 m1

WPC - een terras om van te genieten
De beschermlaag maakt het verschil

Eenvoudige montage en weinig onderhoud? Zoek niet verder.

In tegenstelling tot de traditionele WPC planken zijn co-extrusie WPC ter-
rasplanken van een beschermlaag voorzien, die geen hout bevat. Doordat 
deze laag puur uit Poly Ethyleen (PE) bestaat worden veel problemen 
voorkomen.

- UV-stabiel, dus geen verkleuring door de zon.
  Zelfs bij gedeeltelijke overkappingen geen kleurverschil.
- Hardnekkig vuil, zoals bijvoorbeeld na een 
  barbecue, zijn eenvoudig te reinigen.
- Rode wijn en vet laten geen blijvende vlekken achter.
- Kindvriendelijk, vanwege splintervrije delen.
- Clipbevestiging op houten of aluminium onderconstructie.

Konsta Large met ronde kamer in houtstructuur of glad
> Breedte: 210 mm, dikte 23 mm
> Beschikbare lengtes: 300 cm, 400 cm, 500 cm
> Afstand onderconstructie: 40 cm (hart-op-hart)
> Benodigde planken voor 1 m2: ca. 4,5 m1

Kantplank
Voor een mooie afwerking 
van de terrasrand

> Beschikbare lengte: 300 cm
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Bangkirai met FSC® certificaat
> Breedte: 70 mm, dikte 45 mm
> Gelamineerd en gevingerlast
> Legafstand: 40 cm (hart-op-hart)
> Benodigde balken voor 1 m2: ca. 2,5 m1

Bitudeck rol
Ter bescherming van onderbalk 
tegen water voor een nog duurza-
mer terras
> Rol 75 mm breed, 10 meter lang

WPC massief, used look
> Breedte: 138 mm, dikte 23 mm
> Beschikbare lengte: 300 cm
> Afstand onderconstructie: 35 cm (hart-op-hart)
> Benodigde planken voor 1 m2: ca. 7 m1

DIRECT NA MONTAGE AL EEN UNIEKE LOOK VAN 
EEN VERWEERD TERRAS ZONDER DE NADELEN 
DAARVAN.

Montage clipset
> Set met 90 universele clips
> Inclusief schroeven geschikt voor 
hardhout en aluminium onderconstructie 
> Benodigde aantal voor 1 m2: ca. 19 stuks

Begin-/eindclipset
> Set met 30 clips
> Inclusief schroeven geschikt 
voor hardhout onderconstructie

Benodigheden
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Belangrijk om te weten

Max. afstand onderbalk 
(hart-op-hart)

Afschot in
lengterichting

Type
onderconstructie

Opbouw

Onderconstructie
methode

Dubble onderblak bij 
kopse voegen

Bevestiging

Plankafstand 
kopzijde en rand

Plank overhang

Toepassing

Kleurvast en
minimaal onderhoud

Reiniging

Elektrostatische
lading

Opslag

Productiemarges

Voorkomen van mechani-
sche schade / krassen

> 23x138 mm RHK - Gewicht 2,62 kg/m1
> 23x210 mm RHK - Gewicht 5,80 kg/m1
> 23x138 mm UW - Gewicht 2,62 kg/m1

40 cm (privégebruik)

Min. 2 % = 2 cm per meter

Duurzaam hout (kl. 1-2 vanaf 45x70 mm) 
of aluminium (bijv. 30x50 mm). WPC als 
onderbalk wordt ten strengste afgeraden!

Onderconstructie op rubber pads leggen, dit 
zorgt voor een stabiele ondergond, goede 
ventilatie en drainage

Frame maken, of balken aan ondergond 
bevestigen

Met 5 mm tussenruimte t.b.v waterafvoer. 
Plaats op ieder uiteinde een bevestigingsclip

Uitsluitend Montage clipset (5 mm voeg-
breedte) en voor begin en einde de Cobra 
startclip set gebruiken
> leder bevestigingspunt op onderbalk krijgt 
een clip
> Eén set (90 stuks) voldoet voor ruim 4 m2 
terras
> Niet in de terrasdelen schroeven. Eerste en 
laatste deel met Cobra startclip bevestigen

Minimaal 8 mm afstand aanhouden van 
rand tot aangrenzende objecten 

Vermijden. Uiteinde plank met onderbalk 
ondersteunen

Terrassen, niet voor dragende constructies

Makkelijk te reinigen, ook bij hardnekkige 
vlekken zoals vet of rode wijn

Vervuiling kan eventueel gereinigd worden 
met een kunststofreiniger. Vraag het onder-
houdsadvies aan via www.hornbach.nl

Kan voorkomen, hangt van plaatselijke om-
standigheden af (wind/luchtvochtigheid)

Planken altijd vlak liggend op egale en 
droge ondergond opslaan (garage/kelder). 
Vermijd instabiele opslag

Planken zijn altijd haaks gezaagd.
> Lengte: + 10 mm (om onderlengte a.g.v. 
temperatuur te voorkomen)
> Breedte: +- 1,5 mm (altijd in midden van 
kopse kanten uitlijnen)
> Dikte: +- 1,0 mm (nooit zichtbaar door 
kopse voegen)

BELANGRIJK: meubelglijders altijd direct 
na bouw van het terras vervangen, er zitten 
vaak nog steentjes in van eerder gebruik. 
Glijders moeten zachter zijn dan PE. Wij 
adviseren teflon meubelglijders

Handleiding voor montage en onderhoud Stand 01.2021

Met het FSC® keurmerk worden producten aangeduid die vervaardigd zijn uit milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoorde bosbouw.
De gehele keten van stam tot plank is onafhankelijk gecertificeerd volgens de strenge richtlijnen van FSC®. De producten in deze brochure 
welke vallen onder dit certificaat herkent u aan het FSC®- logo.


