DUOWOOD
Premium Quality
WPC products
®

WAT HEEFT U NODIG
DuoWood® accessoires voor schermen en deuren

SCHERMEN & DEUREN

Aluminium palen

Premium kwaliteit en design
Mooi en trendy
Duurzaam en ecologisch
Onderhoudsvriendelijk en kleurvast
Eenvoudig te verwerken en monteren

Antraciet gecoate
aluminium palen
Ook verkrijgbaar van DuoWood®
Aluminium palen
Terrasplanken
Tand en groef element systemen
T-clips en schroeven
Plaatsingsinstructies
De tuinschermen en tuindeuren worden het gemakkelijkste geplaatst met
onze aluminium palen. Voor een betere stabiliteit palen in beton plaatsen.

Gevelbekleding en tegels
Raadpleeg onze aparte DuoWood® folders voor deze producten of vraag
uw dealer om meer informatie.

Uw DuoWood® dealer:

Stel de eerste paal waterpas en monteer drie T-clips op dezelfde hoogte als
de tussenlatten van het scherm. Schroef de clips nog niet helemaal vast
met twee schroeven in de ovale gaten. Nu plaatst u de tweede paal naast
het tuinscherm op dezelfde manier. Het tuinscherm kan nu nog “gesteld”
worden door te schuiven met de T-clips en/of het scherm. Indien het scherm
op de goede hoogte is gebracht dan draait u de schroeven aan. Hierna
by DIMCO

fixeert u het tuinscherm door de resterende twee schroeven te draaien in de
ronde gaten. Wanneer u het tuinscherm met standaard L-beslag monteert
dan gaat u hetzelfde te werk als bij houten tuinschermen.

DuoWood® is een geregistreerd handelsmerk van

DIMCO Trading B.V. met een unieke en beproefde samenstelling. Pas na onze

Tuinschermen dienen altijd te kunnen ventileren en boven de grond
geplaatst te worden.

zeer strenge controle en selectie mag het product een origineel DuoWood® label

dragen. Let daarom op dat u altijd originele DuoWood® producten koopt en geen
uiterlijk vergelijkbare maar mindere producten. Bij twijfel raadpleeg de fabrikant.
Op elk product van DuoWood® vindt u onze merknaam terug.

Op de terrasplanken bijvoorbeeld in de groef en op de tuinschermen en tuindeuren
Bij het verwerken van DuoWood® rekening houden met de plaatsingsinstructies. Deze
kunnen wij op verzoek toezenden. Garantie is alleen geldig wanneer de instructies gevolgd
worden en er originele DuoWood® accessoires gebruikt zijn.

op de tussenligger. Een dealerlijst is op aanvraag verkrijgbaar.
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SCHERMEN IN TWEE VARIANTEN

DEUREN IN TWEE VARIANTEN

De tuinschermen van DuoWood® zijn verkrijgbaar in twee kleuren met

De tuindeuren van DuoWood® zijn gemaakt van dezelfde

aluminium of met gecoate tussenlatten in de kleur van het tuinscherm.

materialen als de tuinschermen en kunnen perfect samen worden
gecombineerd.

De

deuren

zijn

verkrijgbaar

met

De tuinschermen zijn te bevestigen met conventioneel L-beslag of
met de revolutionaire “onzichtbare” DuoWood® T-clip*. De schermen

aluminium

tussenlatten voor een strakke en moderne uitstraling of met gecoate
tussenlatten in de kleur van de planken, voor een rustige uitstraling.
Tuindeuren worden eventueel geleverd met een RVS (inox)

HET MATERIAAL VAN DE TOEKOMST

kwaliteitsslot. Vraag naar de mogelijkheden. Op de tuindeuren krijgt
u net als op de tuinschermen, 10 jaar garantie op fabricagefouten.
ALU - LINE
Deze poorten hebben aluminium
tussenlatten. Verkrijgbaar in zowel
antraciet als bruin.
Afmeting: 180 x 90 cm

GEMAAKT VAN BAMBOO, HOUTVEZELS EN KUNSTSTOF

Het gebruikte hout in DuoWood® is afkomstig uit plantages en

niet uit tropische regenwouden. De kunststofcomponent in
DuoWood® is HDPE. Door de hogere kwaliteit kunststof is de
samenstelling van DuoWood® zeer homogeen en dus stabiel.

worden met de T-clip* geplaatst op de speciale DuoWood® aluminium
palen*.
ALU - LINE
Deze tuinschermen hebben
aluminium tussenlatten.
Afmeting: 180 x 180 cm
Blinde bevestiging met
de DuoWood® T-clip*

De gebruikte kunststofkorrels zijn al op kleur en er wordt niet later
in het fabricageproces een kleurstof toegevoegd. Dit garandeert
een hoge kleurvastheid.

DuoWood®, een onvoorstelbare prijs- kwaliteit verhouding.
Heeft de uitstraling van hout, voelt als hout en is te verwerken
als hout. DuoWood® is duurzaam, splinter- en

BLACK - LINE

Deze poorten hebben aluminium
tussenlatten in de kleur van de planken.

splijtvrij en is ongevoelig voor aanslag, insecten

Deze tuinschermen hebben

eenvoudig te verwerken en onderhoudsvrij.

de kleur van de planken.

en verkleuring. DuoWood® is mooi, duurzaam,

Afmeting: 180 x 90 cm

aluminium tussenlatten in

Afmeting: 180 x 180 cm
DuoWood® tuinschermen en deuren zijn verkrijgbaar in de kleur:
Lava: Donker antraciet voor een moderne en strakke look.

“Lava”
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BLACK - LINE

Blinde bevestiging met
de DuoWood® T-clip*

