
Waarom voor Terafest®  
massieve vlonderplanken kiezen?  
 
1. Terafest® + Strandex Technology = 200 jaar wereldwijde ervaring 

Er is ondertussen al meer dan 560.000 m² vlonderplanken geïnstalleerd. Onze producten zijn erg populair in alle 
weerklimaten over de hele wereld. 
 

2. Terafest® is een gerenommeerd fabrikant 
en leverancier van premiumkwaliteit composieten vlonder- of terrasplanken. Onze producten voldoen aan 
International en European Standards. Terafest® heeft als één van de weinigen de volgende tests doorstaan en de 
certificaten behouden:  
• Quality Standard ISO 9001 (bedrijfsgebonden) 
• CE Marking zoals wordt vereist door de Construction Products Regulation (CPR); dit verzekert veilige producten 
voor gebruik in permanente constructies – EN15534, EN321 etc. 
• Brandprestaties en reactie-brandtests volgens EN13501 
• Verouderingstests 
• PEFC – Milieucertificaties 
 

3. Terafest® bespaart u tijd en geld 
Terafest® vlonderplanken hebben, in tegenstelling tot houten producten, geen wax- of oliecoating nodig, dus 
weinig onderhoud. Daarmee houdt u waardevolle vrije tijd over. 
 

4. Terafest® blijft mooi en esthetisch aangenaam voor een lange periode 
Terafest® producten zijn door-en-door gekleurd, zijn kleurvast, hebben een goede vorm en zijn stabiel. Terafest® 
bewaart de beste houteigenschappen, terwijl de slechte eigenschappen van hout worden geëlimineerd. 
 

5. Terafest® is zeer duurzaam 
De vlonderplanken van Terafest® zijn duurzaam en bestand tegen regen, sneeuw, vorst en UV-straling.  
Ze zijn ook bestand tegen gechloord en zout water (ideaal rondom zwembaden). 
 

6. Terafest® heeft een antislip-oppervlakte en – in tegenstelling tot hout – splintert niet 
Ons verborgen bevestigingssysteem zorgt voor een vlak oppervlak zonder risico op letsel. 
 

7. Terafest® heeft unieke gevarieerde designs 
U kunt kiezen uit meerdere soorten vlonderplanken, die allemaal hun eigen unieke design hebben.  
 

8. Terafest® is een solide, massief product 
Terafest® is verkrijgbaar in diverse breedtes, bijvoorbeeld in 195 mm brede vlonderplanken. 
 

9. Terafest®-kwaliteit is gegarandeerd 
De langdurige garantie op onze producten is door de jaren bewezen bij buitengebruik en bij industrieel testen. 
Garanties zijn oplopend tot wel 25 jaar! 
 

10. Terafest® wordt geproduceerd binnen de Europese Unie 
Onze productie is gevestigd in Centraal Europa; dit zorgt ervoor dat we snel en flexibel kunnen reageren op 
klantvragen. Wij gebruiken – op dit moment als enige in Europa – de gelicentieerde high-end Amerikaanse 
lasertechnologie van de Strandex Corporation. 
Wij geven om onze klanten, we hebben een wereldwijd netwerk van partners. Materiaalstaaltjes worden op 
verzoek wereldwijd verzonden. 
Wij bieden op onze internetsite extra ondersteuning op de gebieden van calculatie en opmeten.  
Computer-Aided Design is op verzoek beschikbaar voor grotere, complexe objecten. 

 


