Uniek parket voor het
bijzondere buitenleven
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Op het (buiten)leven
Een ijskoud glaasje rosé op een warme zomeravond
in de tuin. Een uitgebreide brunch buiten met het hele
gezin. Of misschien wel een kop warme chocomel op
een zonnige herfstdag. Een mooie en fijne tuin maakt
het leven net wat aangenamer. En met hoogwaardig
buitenparket van Tablazz bent u koning(in) in uw eigen
buitenpaleisje.
Het Tablazz-assortiment is uniek en vindt u nergens
anders in Nederland. Ontdek de vele voordelen van onze
innovatieve terrassystemen. Want het (buiten)leven mag
luxe gevierd worden!
Wandel gerust binnen binnen bij uw dichtstbijzijnde
Tablazz-dealer of in onze Flagshipstore in Tilburg.
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SYSTEMEN

PLUS

Kierloos, grandioos &
tijdloos
We stellen u graag voor aan PLUS, het eerste parket met een echt
onzichtbaar bevestigingssyteem. Open kieren zijn verleden tijd.
Dat betekent dat er geen waardevolle voorwerpen in de kieren
verdwijnen. Dit elegante parket heeft dezelfde charme als een
binnenparketvloer. Kijk, dat is pas prachtig en praktisch in één.

Parket zonder open kieren
Maar wél water- en vuilafvoerend
 nderhoudsvriendelijk
O
Dankzij goede afwatering en glad oppervlak
Multi-toepasbaar
Als gevelbekleding of verwerkt in buitenmeubelen
Kies uw gewenste randafwerking
Uit een breed assortiment
Leverbaar in drie materialen
Kies uit hout, bamboe of composiet
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SYSTEMEN

NIEUW Magnet

Hét flexibele parket
van de toekomst
Magnet is ons nieuwe gepatenteerde buitenparketsysteem dat ver voorop loopt in de
wereld van houten terrassen. Dankzij het bevestigingssysteem op aluminium regels
kunt u elke willekeurige plank eenvoudig verwijderen en terugplaatsen. Ideaal bij een
beschadigde plank, verstopte afvoer of bijvoorbeeld kapotte leiding onder het parket.
Geniet van een prachtig en praktisch buitenparket zónder open kieren. Hierdoor is de
onderconstructie onzichtbaar. Wel zo mooi!

Compleet systeem
Inclusief onderconstructie van aluminium
 envoudige installatie en (de)montage
E
Geen schroeven nodig met de Magnet-tool
Ideaal voor gevelbekleding
Ook geschikt voor plafondbekleding
Kies uw legstijl
Nu ook beschikbaar in visgraat en Hongaarse punt
 ptimale plankstabiliteit
O
Dankzij Magnet-profilering
Leverbaar in drie materialen
Kies uit hout, bamboe of composiet
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SYSTEMEN

Classic

Een beproefd en
betrouwbaar buitenparket
Het beproefde Classic-systeem was in 1997 het eerste schroefloze
terrassysteem van de wereld. Deze slimme uitvinding veranderde
de markt compleet. De planken zijn aan elkaar bevestigd met
rvs-clips. Hierdoor ontstaan er strakke open kieren, waardoor
de onderconstructie enigszins zichtbaar is. Het inmiddels vaak
gekopieerde Classic-systeem vormt de basis van een prachtig en
betrouwbaar terras waar u nog jarenlang plezier van heeft!

Optimale plankstabiliteit
Met optimale afwatering en ventilatie
Kies eventueel voor rubberen strips
Voor de ‘scheepsdek-look’
Makkelijk (de)monteerbaar
Terrasdelen kunnen worden verwijderd
Kies uw gewenste randafwerking
Uit een breed assortiment
Leverbaar in drie materialen
Kies uit hout, bamboe of composiet
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MATERIAAL

Hout

Prachtig parket met
hout om van te houden
Hout raakt mensen. Al eeuwenlang. We raken er nooit op uitgekeken.
Klassiek of modern: welke sfeer u ook wilt creëren, met een exclusief
houten buitenparket van Tablazz slaat u de plank nooit mis.
We kiezen hardhoutsoorten met een hoge natuurlijke stabiliteit of
houtsoorten die we met moderne technieken verduurzamen. Als
hout onbehandeld blijft, krijgt het een karakteristieke doorleefde
uitstraling. Het hout zal dan onder weersinvloeden mooi vergrijzen.
Wilt u liever de natuurlijke kleur en uitstraling behouden? Dan is dat
ook mogelijk. Wel zo veilig: onze houten planken worden niet glad bij
natheid.
De hoogste kwaliteit hout
Alleen de beste planken geselecteerd
Natuurlijke structuur en kleurschakering
Ook als het hout vergrijsd is
Houtsoorten uit duurzaamheidsklasse 1
De meest duurzame klasse
Leverbaar met FSC-certificering
Hout door duurzaam en sociaal bosbeheer
Leverbaar in drie systemen
Kies uit PLUS, Magnet of Classic

11

MATERIAAL

Bamboe

Bamboe: een oerdegelijk
en duurzaam parket
Bamboe is een ecologisch verantwoord alternatief voor hardhout.
Niet voor niets is dit materiaal de laatste jaren steeds populairder
aan het worden. Deze grassoort groeit razendsnel en heeft een
ontzettend stevige structuur. Dankzij onze unieke productiemethode
is onze bamboe veel degelijker dan de meeste bamboe-producten op
de markt. Bovendien neemt bamboe nauwelijks vocht op. Hierdoor
krimpt of zet het nauwelijks uit. Ideaal voor uw tuin of terras!

Ecologisch verantwoord
Bamboe is geen hout, maar een grassoort
Warme kleuren
Breng ambiance in uw tuin
Aleen het best beschikbare bamboe
Niet kapot te krijgen
Kies uit vergrijzen of behandelen
Uw terras, uw keuze
Leverbaar in drie systemen
Kies uit PLUS, Magnet of Classic

12

MATERIAAL

Composiet

De gecombineerde kracht
van kunststof en hout
Met composiet haalt u het beste van hout en kunststof
in huis. Deze materialen worden in de juiste verhouding
samengevoegd tot een ‘supermateriaal’. Composiet heeft
namelijk het duurzame karakter van kunststof en de
authentieke uitstraling van hout. Zo kunt u dus jarenlang
zorgeloos genieten van een schitterende vloer met een
natuurlijke uitstraling.

Onderhoudsvriendelijk
Blijft jarenlang mooi
Duurzaam geproduceerd
Door verantwoord bosbeheer
Leverbaar in verschillende kleuren
Kies uit 5 natuurlijke kleuren
Voorzien van een shield coating
Voor extra bescherming
Leverbaar in twee systemen
Kies uit PLUS of Magnet
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AFWERKING

De details doen het
Een buitenparket kan nog zo mooi zijn, maar het valt of staat
bij de kwaliteit van de afwerking. Tablazz besteedt daar graag
net wat meer aandacht aan. Wij gaan voor niet minder dan een
excellente afwerking. We hebben oplossingen voor zwembadranden,
zwembadhoeken, niveauverschillen en trappen. Naast onze
standaard collectie bieden we ook oplossingen die 100 procent op
uw project zijn afgestemd. Perfect buitenparket, perfect afgewerkt.
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Zorgeloos genieten van
het buitenleven

ONDERHOUD
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Buitenparketvloeren van Tablazz zijn erg
onderhoudsvriendelijk. We raden u aan om elk
buitenparket een of twee keer per jaar te reinigen met
Tablazz-terrasreiniger, afhankelijk van het materiaal en
de locatie. Hierdoor behoudt uw buitenparketvloer zijn
prachtige uitstraling en wordt deze niet glad als het nat
wordt. Is het buitenparket behandeld met olie? Dan
adviseren we u om het minimaal een keer per jaar met
olie na te behandelen.
Kijk voor de volledige onderhoudsinstructies op www.tablazz.nl

Uw dealer:

Tablazz B.V.
Ringbaan-Zuid 376
5022 GA Tilburg
info@tablazz.nl
www.tablazz.nl

Informeer ook naar:
• Oerplank: hout met historie
• Hoogwaardig gevelbekleding
• Tablazz Barnwood

