LTL-clip en
LTL-deck
LTL Woodproducts B.V. is uw houtspecialist
voor duurzaam en legaal geproduceerd loofhout uit de gematigde en tropische zone.
Als voorraadhoudende importeur met al meer
dan 100 jaar ervaring, onderscheiden wij ons
door onze klantgerichte benadering en
correcte levering. Wij adviseren u graag over
onze mogelijkheden.

LTL-clip en LTL-deck vormen samen een
ijzersterk duo voor de professionele verwerker
om op een eenvoudige manier een trendy
en onderhoudsvriendelijk terras te plaatsen.
De unieke clip zorgt voor een vrijwel
onzichtbare bevestiging. Er zijn diverse
mooie kwalitatieve houtsoorten mogelijk:
waaronder Itauba, Merbau en Jatoba.

LTL-clip
De LTL-clip is gemaakt uit hoogwaardig
kunststof en laat een vrijwel onzichtbare
bevestiging van uw terrasplanken toe.

LTL-deck
LTL-deck staat garant voor een natuurlijk
en stijlvol terras. LTL heeft duurzame,
mooie houtsoorten geselecteerd voor
jarenlang plezier van uw terras.

Kenmerken:
- Duurzame houtsoorten
- Makkelijk in onderhoud
- Eenvoudig te plaatsen

LTL Woodproducts

Beknopte handleiding
1.

Zorg voor een stabiele, harde en vlakke ondergrond.
Een lichte helling zorgt voor een snelle waterafvoer.
2. Zorg voor een goede onderconstructie in hardhout.
Wij raden u onze onderbalken aan.
3. Zorg voor goede ventilatie van de terrasplanken
door tenminste 20 mm expansieruimte aan muren
en obstakels te behouden en vermijd het afsluiten
van de terrasplanken aan de zijkanten. Bij niet snel
drogende ondergronden dient er minstens een
afstand van 100 mm tussen de ondergrond en het
terras te zijn.
4. De onderbalken dienen verankerd te worden in de
ondergrond (h.o.h. 500 mm) om een stabiele basis
te vormen.
5. Verzaag een eerste terrasplank in de lengte zodat
u een begin- en eindprofiel hebt.
6. Plaats het beginprofiel op de onderconstructie en
bevestig het met bijgeleverde schroeven.
7. Plaats op elke onderbalk een clip en bevestig deze.
Nu kunt u de eerste terrasplank plaatsen.
8. Met een spanband kunt u de planken makkelijk
aantrekken voor u de clips plaatst.
9. Op alle uiteinden dient een clip geplaatst te worden.
Indien u 2 uiteinden naast elkaar hebt, dient u een
clip te plaatsen op elk uiteinde.
10. Zo werkt u het terras verder af tot u het eindprofiel
vastschroeft.
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Continuïteit door kwaliteit.
Continuïteit door legaliteit.
Continuïteit door duurzaamheid.

