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Felix Distribution is Europawijd actief met de
volgende merken:

voor alles in en rondom uw tuin.
Onze handelsmerken vanaf pagina 3 in deze
brochure ronden het assortiment af.
Wij bieden totaalconcepten voor terrassen,
tuinafscheidingen en gevelbekleding
inclusief alle accessoires en benodigdheden
voor montage en afwerking.
Via het dealernetwerk, ondersteund door ons
online platform, heeft u snel toegang tot alle
informatie over onze producten.
Wij willen dat u optimaal kunt genieten van
onze producten!
Uw Felix Distribution Team

2

Ultrashield®
Tegels

MET INNOVATIEF KLIKSYSTEEM
Op zoek naar een snelle en onderhoudsarme vloerafwerking, met alle
voordelen van Ultrashield®?
Kies voor de Ultrashield® Kliktegels.

Dark grey

Eenvoudige en snelle montage
(zonder gereedschap)
Trekt niet krom, splintert of breekt niet
Zeer onderhoudsvriendelijk
UV bestendig zonder verkleuringen
Eenvoudig te reinigen, zelfs rode
wijn- en vetvlekken zijn eenvoudig te
verwijderen
Light grey

Ipé

Kleuren en
uitvoeringen
Ultrashield® terrastegels
met 4 lamellen
30 x 90 cm

Voordelen

In elkaar schuifbare
kunststof basis voor
snelle en eenvoudige
„klik“ installatie.

Actuele prijzen

Art.2215

Art.2216

Verhoogde kunststof
basis voor goede waterafvoer en ventilatie.

Art.2217

Roestvrijstalen
schroeven.
Voor langdurig gebruik.

Alleen op vaste en vlakke grond,
geen onderbouw nodig.
Minimale hoogte van 22mm.

Niet geleidende oppervlakken zoals WPC-oppervlakken kunnen electrostatische energie opslaan en afgeven.
Meer info over dit natuurlijke effect vindt u in de Montagehandleiding
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Ultrashield®
Terrasplanken

EEN TERRAS OM VAN TE GENIETEN
Zoekt u een onderhoudsvriendelijk en
eenvoudig te monteren terras?
Kies dan voor onze Ultrashield®
terrasplanken.

Clipbevestiging op hout of alu
UV-bestendig, geen verkleuringen
Minimale aanhechting van vuil
Minimale aanhechting van vuil
Eenvoudig te reinigen, ook bij hardnekkige vlekken, zoals vet of rode wijn
Massieve profielen hoeven niet onder
afschot te worden geinstalleerd

Dark grey

Light grey

Ipé

Teak

Art.2165

Art.2164

Art.2321

Art.2322

Massief profiel 23 x 138 mm
Lengtes: 300 + 400 + 500 cm

Art.2019

Art.2018

Art.2020

Art.2069*

Massief profiel 23 x 210 mm
Lengtes: 300 + 400 + 500 cm

Art.1942

Art.1941

Art.1940

Art.2402*

Kantplank 23 x 138 mm
Lengte: 300 cm

Art.2407

Art.2408

Art.2406

Art.2403

Kleuren en
uitvoeringen

Holkamerprofiel 23 x 138 mm
Lengtes: 300 + 400 + 500 cm

Holkamerprofiel 23 x 210 mm
Lengtes: 300 + 400 + 500 cm

Art.2166

---

Art.2404*

Art.2401*

*Kleur teak alleen verkrijgbaar in 4m

NTW clipset
75 kunststofclips en 15 fixatieclips
incl schroeven, torx bit
Art.1905 voor houten onderconstructie
Art.1919 voor alu onderconstructie

Actuele prijzen

Meer informatie en uitgebreide
montagehandleidingen vindt
u op www.felixdistribution.nl

Cobra20-begin/eindclipset
30 clips incl. schroeven en bit
Art.1773
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Nog meer mogelijkheden in WPC
www.fiberdeck.com

TWEE VERSIES BESCHIKBAAR
Leverbaar als massieve terrasplank
of als prijstechnisch gunstigere
holkamer terrasplank.

TWEE TOEPASBARE ZIJDEN

Glad of met houtnerf. U heeft de keuze.
Beide zijden zijn mat geborsteld.

Dark grey

Light grey

Ipé

Teak

Niet geleidende oppervlakken zoals WPC-oppervlakken kunnen electrostatische energie opslaan en afgeven.
Meer info over dit natuurlijke effect vindt u in de Montagehandleiding
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Symmetry
Terrasplanken

TECHNISCH PERFECT EN NATUURLIJK
Onze meest verkochte plank. Aan
beide zijden een beschermende
permatech® laag.
Speelse nerfstructuur in combinatie
met kleurnuances geven het terras een
natuurlijke, en authentieke uitstraling.
Warm Sienna

Dubbelzijdig te gebruiken
Splintervrij en UV-bestendig
Eenvoudig schoon te maken
Kleurvast
Afschot niet noodzakelijk
Niet van hout te onderscheiden

Cinnabar

Graphite

Kleuren en
uitvoeringen

Terrasdelen 24 x 136 mm
Lengtes: 366 + 488 cm
Warm Sienna ook 305 + 427 cm

Kantplanken 24 x 136 mm
Lengte: 244 cm

Actuele prijzen

Art.1838

Art.1837

Art.1887

Art.1871

Art.1870

Art.1888

Cobra-Hybrid clipset
90 clips incl. schroeven voor
houten- en alu-onderconstructie
Art.2174

Cobra24-begin/eindclipset
30 clips incl. schroeven en bit
Art.1774
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Symmetry-terrasplanken
hebben een zeer natuurlijke
nerfstructuur er zijn geen
zichtbare herhalingen of
makkelijk te herkennen
patronen, De terrasplanken
hebben een natuurlijke en
authentieke uitstraling.
Overige accessoires voor
installatie en montage vindt u
in de aparte Cobra-catalogus.

Horizon

Terrasplanken
Al meer dan 12 jaar in het assortiment.
Aan beide zijden een beschermende
permatech® laag met diverse kleurnuances en nerfstructuur. Een warme
uitstraling net als een tropisch hardhouten terras.

Ipé

Dubbelzijdig te gebruiken
Splintervrij en UV-bestendig
Eenvoudig schoon te maken
Kleurvast
Afschot niet noodzakelijk
Niet van hout te onderscheiden

Castle gray

Kleuren en
uitvoeringen

vlonderplank 24 x 136 mm
lengtes: 366 + 488 cm

kantplank 24 x 136 mm
lengte: 244 cm

Actuele prijzen

Art.1551

Art.1553

Art.1833

Art.1961

Cobra-Hybrid clipset
90 clips incl. schroeven voor
houten- en alu-onderconstructie

Strakke randafwerkingen en
doorlopende planken zonder
voegen. Voor een elegante
afwerking van uw terras.

Art.2174

Cobra24-begin/eindclipset
30 clips incl. schroeven en bit
Art.1774

Overige accessoires voor
installatie en montage
vindt u in de aparte
Cobra-catalogus.
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Pro-Tect Plus
Terrasplanken

Enkelzijdig bruikbaar, met houtstructuur
Splintervrij en UV-bestendig
Eenvoudig te reinigen
Kleurvast
Afschot niet noodzakelijk
Niet van hout te onderscheiden

RUSTIEK EN ELEGANT
Deze plank is geliefd door zijn aangename houtnerf, uiteraard met een
permatech®- beschermlaag. In drie
aansprekende kleuren om de juiste
keuze te maken voor uw droomterras.

Earl grey

Latte

Chai

Kleuren en
uitvoeringen

vlonderplank 24 x 136 mm
lengtes: 366 + 488 cm

kantplank 24 x 136 mm
lengte: 244 cm

Actuele prijzen

Art.1560

Art.1558

Art.2499

Art.1860

Art.1862

Art.2500

Cobra-Hybrid clipset
90 clips incl. schroeven voor
houten- en alu-onderconstructie
Art.2174

Cobra24-begin/eindclipset
30 clips incl. schroeven en bit
Art.1774

8

De driezijdige bescherming
is voldoende om een perfect
terras te maken. De ‚‘ruwe‘‘
onderzijde is niet zichtbaar.
Het heeft verder geen
zichtbare nadelen of kwaliteitsverlies. De plank heeft
dezelfde, eenvoudige montage
en unieke eigenschappen als
de andere planken uit het
Fiberon-assortiment.

Goodlife R12
Terrasplanken

CHARISMATISCHE HOUTLOOK
Onze „prijsbreker“ met 25 jaar Fiberon
fabrieksgarantie*. Goodlife R12 heeft
een enkelzijdige permatech® beschermlaag met diverse kleurnuances
en duidelijke nerfstructuren.

Beach house

Enkelzijdig bruikbaar
Authentieke houtstructuur
Slipbestendig R12-oppervlak
Splintervrij en UV-bestendig
Eenvoudig schoon te maken
Kleurvast
Afschot niet noodzakelijk
Niet van hout te onderscheiden

Bungalow

Tuscan villa

Kleuren en
uitvoeringen

vlonderplank 24 x 133 mm
lengtes: 366 + 488 cm

Actuele prijzen

Art.2572

Cobra-Hybrid clipset
90 clips incl. schroeven voor
houten- en alu-onderconstructie
Art.2174

Cobra24-begin/eindclipset
30 clips incl. schroeven en bit
Art.1774

Art.2573

Art.2574

De driezijdige bescherming
is voldoende om een perfect
terras te maken. De ‘‘ruwe‘‘
onderzijde is niet zichtbaar.
Het heeft verder geen
zichtbare nadelen of kwaliteitsverlies. De plank heeft
dezelfde, eenvoudige montage
en unieke eigenschappen als
de andere planken uit het
Fiberon-assortiment.
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Ultrashield®
Gardenwall

Zo natuurlijk als echt hout, maar kleurvast en onderhoudsarm:
Goed doordachte en onzichtbare clip bevestiging
Kleurvast vanaf dag 1
Compact oppervlak, geen vuilaanhechting
Eenvoudig te reinigen, minimaal onderhoud
Net zo mooi en natuurlijk als echt hout!

Actuele prijzen

CASTELLATION
25 x 121 mm, WB 113 mm, L 300 cm
Art.2474 Teak
Art.2475 Light grey

ZWEEDS RABAT
13 x 142 mm, WB 130 mm, L 400 cm
Art.2268 Ebony (black vintage)

Toepassing als gevel alleen in
overeenstemming met de lokaal
geldende normen, voorschriften en
regels in het bouwbesluit.
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Zweeds Rabat eindprofiel,
Ebony (black vintage)
47 x 45 mm, Lengte 280 cm
Art.2346

Zweeds Rabat buitenhoekprofiel,
Ebony (black vintage)
55 x 59 mm, Lengte 280 cm
Art.2347

Castellation eindprofiel,
53 x 75 mm, Lengte 280 cm
Art.2240 Teak
Art.2239 Light grey

Castellation buitenhoekprofiel,
77x77 mm, Lengte 280 cm
Art.2242 Teak
Art.2241 Light grey

Zweeds Rabat binnenhoekprofiel,
Ebony (black vintage)
55 x 100 mm, Lengte 280 cm
Art.2348

Aluminium Start-Profiel voor
Zweeds Rabat & Castellation
15 x 14,5 mm, Lengte 300 cm
Art.2124

Aluminium clip voor
Zweeds Rabat & Castellation
20 x 15 x 28 mm, 250 Clips per
Set, zonder schroeven
Art.2123

Kunststof pad
voor Castellation 18 x 8 mm,
50 pads per Set
Art.2125

Foto-object bevindt zich in Duitsland

Toepassing als gevel alleen in
overeenstemming met de geldende normen, voorschriften en regels
in het bouwbesluit.

Actuele prijzen
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