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Since 1923 De natuurlijke houtlook
Leno

De terrasplank Leno van SunDeck combineert de 
voordelen van kunststof met de esthetiek van hout. 
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De ruwe houtlook
Leno Plus

Bereik een nog realistischer houtbeeld door  
het aanbrengen van een extra laklaag.

De performer bij vocht
Rib

Door de diepe, rechte groeven levert deze robuuste, 
vormvaste terrasplank uitstekende prestaties, vooral 
wanneer er water in het spel is.

Eenvoudige elegantie
Sand Plus

De SunDeck terrasplank Sand Plus belichaamt perfect 
de elegantie van een gladgeschuurde houten plank. 

Het oorspronkelijke karakter van het hout
Rustic Top

Terug naar de natuur. Met de massieve structuur van de 
verschillend brede groeven komt Rustic Top zeer dicht in de 
buurt van het oorspronkelijke karakter van een houten vloer.

Eenvoudige reiniging

De terrasplanken van Sun-
Deck zijn niet geverfd, geolied 
of gecoat.

Meer veiligheid

De SunDeck terrasplanken 
hebben een antislip oppervlak 
en vormen geen splinters.

25 jaar garantie

Wij garanderen 25 jaar resis-
tentie tegen houtrot, hout-
vernietigende schimmels en 
insecten.
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Een terras  
is leven

Natuurlijke uitstraling, ecologisch nuttig

Onze SunDeck terrasplanken zijn optimaal voor gebruik buiten geschikt. Opti-
maal betekent, ze zijn milieuvriendelijk en uiterst gemakkelijk te onderhouden.

De natuurlijke uitstraling van de planken maakt van elke buitenruimte een 
leefruimte om je prettig te voelen. Onze terrasplanken zijn een ecologisch ver-
antwoord alternatief voor tropisch hardhout.

Duurzaam en milieuvriendelijk

Ons WPC (wood-plastic-composite) is een ecologisch composietmateriaal van hout 
en milieuvriendelijk polymeer, bestaande uit 60 procent houtmassa en 40 procent 
HDPE (High-Density Polyethyleen). Het hout voor onze terrasplanken is als bioma-
teriaal een milieuvriendelijk alternatief voor hardhout uit de tropen. 

Het is afkomstig uit PEFC-gecertificeerde, duurzaam beheerde 
bossen. De aangeboden WPC-producten bieden een lange levens-
duur en aan het einde van hun levensduur kunnen de terrasplan-
ken 100% worden gerecycled.

Net zo mooi als hout, alleen praktischer 
dan hout
 
De SunDeck terrasplanken van hout en kunststof zijn duurzaam en net zo 
gemakkelijk te onderhouden als kunststof. Het materiaal is bestand tegen 
UV-stralen. In tegenstelling tot hout splintert het niet en hoeft het niet geverfd 
of geolied te worden. Naast hun duurzaamheid maken de SunDeck terrasplan-
ken indruk door hun esthetiek en natuurlijke uitstraling. Een ander voordeel ten 
opzichte van houten planken is de slipvastheid, zelfs als ze nat zijn. En ook het 
leggen is gemakkelijker dan met planken van zuiver hout, omdat er zo goed als 
geen uitzetting in de lengte is. 

Ons programma heet Diversiteit

Wij bieden u vijf productfamilies met een grote verscheidenheid aan kleuren en 
oppervlakken.  Door het massieve profiel worden alle SunDeck planken geken-
merkt door een hoge belastbaarheid.

De gegarandeerde zonnige kanten

SunDeck terrasplanken zijn weerbestendig en bestand tegen invloeden zoals 
kou, warmte, zure regen, zout- en chloorwater, houtvernietigende schimmels 
en insecten. Ze hebben een hoge weerstand tegen UV-stralen en zijn langdurig 
kleurvast. Onze SunDeck terrasplanken splinteren niet en hebben een antislip 
oppervlak.
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De terrasplank Leno van SunDeck combineert de voordelen van kunststof met 
de esthetiek van hout. De structuur van het oppervlak voelt zelfs op blote voe-
ten aangenaam aan en verhoogt de beveiliging tegen uitglijden, zelfs in natte 
omstandigheden. 

Voordelen, die inspireren

Natuurlijke houtlook
Weerbestendig
Vormvast en duurzaam
Antislip oppervlak
Splintervrij
Onderhoudsarm, gewoon met water afspoelen
100 procent recyclebaar
Garantie tot 25 jaar
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Leno is verkrijgbaar in de breedte 137 mm 
met materiaaldikte 22 mm.
Standaardlengte 4 m, 5 m en 6 m,  
speciale lengten 2–6 m.

Leno 14

137 mm
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Leno XL is de bredere variant met 195 mm 
en materiaaldikte 22 mm.
Standaardlengte 4 m, 
speciale lengten 2–4 m.

Leno 19

195 mm
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Leno
Subliem van structuur, 
edel als geborsteld hout

5 6
Alle kleuren/decors, die in de brochure zijn weergegeven, kunnen om druktechnische redenen 
afwijken van de originele tinten. Wij stellen u graag een origineel monster ter beschikking.

Leno
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De terrasplank Leno Plus heeft een soortgelijke structuur als de Leno plank. 
Het wezenlijke verschil is dat er een extra kleur (licht zwarte tint) in het opper-
vlak is verwerkt. De extra kleur zorgt voor een nog realistischer houten uiterlijk 
van het terrasoppervlak. Ook gebruikelijke verontreinigingen door pollen en 
dergelijke zijn door de verschillende gradaties van de kleuren minder zicht-
baar. In het kort: De SunDeck terrasplank Leno Plus is net zo robuust als Leno, 
maar door zijn uiterlijk is hij iets minder gevoelig voor het dagelijkse gebruik.

Voordelen, die indruk maken

Optimale houtlook door licht zwarte kleuring
Weerbestendig
Vormvast en duurzaam
Antislip oppervlak
Splintervrij
Onderhoudsarm, gewoon met water afspoelen
100 procent recyclebaar
Garantie tot 25 jaar
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Leno Plus is verkrijgbaar in de breedte 
137 mm, met materiaaldikte 22 mm. 
Standaardlengte 4 m, 5 m en 6 m, 
speciale lengten 2–6 m.

Leno Plus 14

137 mm
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Leno Plus
Het pluspunt van hout
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teak

Alle kleuren/decors, die in de brochure zijn weergegeven, kunnen om druktechnische redenen 
afwijken van de originele tinten. Wij stellen u graag een origineel monster ter beschikking.

Leno Plus
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Een terras  
is ontspanning 



Diepe, rechtlijnige groeven kenmerken deze robuuste, vormvaste terrasplank. 
Vooral wanneer er water in het spel is, bijvoorbeeld rond zwembaden, is Rib 
aan te bevelen. Want de diepte van de groeven zorgt ook in natte omstandighe-
den voor stevig staan. Rib is in vier kleuren verkrijgbaar. 

Voordelen, die overtuigen

De diepe groeven van het oppervlak verhogen de veiligheid bij natte omstandigheden
Sterk bestand tegen zouthoudend en gechloreerd water
Hoge weerbestendigheid (zon, regen, vorst, sneeuw)
Vormvast en duurzaam
Splintervrij
Onderhoudsarm, gewoon met water afspoelen
100 procent recyclebaar
Garantie tot 25 jaar
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Rib
De performer  
bij vochtt
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Rib standaard is verkrijgbaar in de 
breedte 137 mm, met materiaaldikte  
22 mm. Standaardlengte 4 m, 5 m en 6 m, 
speciale lengten 2–6 m.

Rib 14
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Rib XL is de bredere variant met 195 mm, 
de materiaaldikte bedraagt 23 mm. 
Standaardlengte 4 m,  
speciale lengten 2–4 m..

Rib 19

195 mm
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Alle kleuren/decors, die in de brochure zijn weergegeven, kunnen om druktechnische redenen 
afwijken van de originele tinten. Wij stellen u graag een origineel monster ter beschikking.

Rib



De SunDeck terrasplank Sand Plus belichaamt perfect de elegantie van een 
gladgeschuurde houten plank. Dit verbluffende effect bereikt Sand Plus door 
onregelmatige pigmentatie in de kleur (lichtzwarte tint). De planken komen op 
die manier zeer dicht bij een natuurlijk uiterlijk. 

Voordelen, die zichtbaar zijn

Eenvoudige elegantie
Sterk bestand tegen zouthoudend en gechloreerd water
Hoge weerbestendigheid (zon, regen, vorst, sneeuw)
Vormvast en duurzaam
Splintervrij
Onderhoudsarm, gewoon met water afspoelen
100 procent recyclebaar
Garantie tot 25 jaar
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Sand Plus
Eenvoudige elegantie
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Sand Plus standaard is verkrijgbaar in de  
breedte 137 mm, met materiaaldikte 23 mm.
Standaardlengte 4 m,
Speciale lengten 2–6 m

Sand Plus 14

137 mm
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Alle kleuren/decors, die in de brochure zijn weergegeven, kunnen om druktechnische redenen 
afwijken van de originele tinten. Wij stellen u graag een origineel monster ter beschikking.

Sand Plus

De uitstraling van gladgeschuurde houten p
la

nk
en

.



Terug naar de natuur. Met de massieve structuur van de verschillend brede 
groeven die in elkaar overlopen komt Rustic Top zeer dicht in de buurt van het 
oorspronkelijke karakter van een houten vloer. Door deze structuur ontstaat het 
optische oppervlakeffect van een klassiek, landelijk houten terras. Het profiel 
van de planken is overlappend, zodat de kieren vrij van vuil blijven en het terras 
er schoon uitziet.

eben

wenge

Rustic Top standaard is verkrijgbaar in 
de breedte 140 mm, met materiaaldikte 
22 mm. Standaardlengte 4 m, 5 m en 6 m, 
speciale lengten 2–6 m.

Rustic Top 14

140 mm
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Rustic Top
De spleetvrije oplossing

15 16

Voordelen, op voorraad

Plankdesign in de look van een oude houten vloer
Overlappend profiel, dat de spleten tussen de planken verbergt
Hoge weerbestendigheid (zon, regen, vorst, sneeuw)
Vormvast en duurzaam
Splintervrij
Onderhoudsarm, gewoon met water afspoelen
100 procent recyclebaar
Garantie tot 25 jaar
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Alle kleuren/decors, die in de brochure zijn weergegeven, kunnen om druktechnische redenen 
afwijken van de originele tinten. Wij stellen u graag een origineel monster ter beschikking.

Rustic Top
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Een terras is  
een speelplaats
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Een terras  
is inspiratie
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Profielen 137 mm breedte

Terrasplanken
Klemmen met schroeven 
Onderconstructie

Dragers voor onderconstructie

Standaard
Klein profiel

50 x 50 mm
50 x 30 mm

Geschat materiaalverbruik  
per vierkante meter terrasvloer

Een terras  
is plezier

Kinderlijk eenvoudige montage

WERZALIT biedt het complete programma voor het maken van de optimale on-
derconstructie en voor de montage van de planken. Het SunDeck bevestigings-
systeem bevat alles, wat voor de montage nodig is. Het is zo goed doordacht dat 
het de gebruikelijke montagetijd voor terrasplanken met 50 procent verkort.

Afsluitstrips voor de zijkanten van de SunDeck terrassen van hetzelfde  
materiaal als de SunDeck terrasplanken 90 x 15 x 2000 mm – voor beide zijden 
Leno/Sand Plus.

De dragers van de onderbouw zijn naar keuze van WPC of aluminium,  
het klemmensysteem wordt gewoon aan de dragers geschroefd

Afsluitstrips voor het bedekken van de draagconstructie zijn er passend  
bij de kleuren van de terrasplanken

Ook compensatieschijven voor hoogteverschillen zijn verkrijgbaar

7,25 st./m2

20 stuks 
2,8 st./m2

137/140 mm

5mm spleet
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Onderconstructie

Klemmen

Profielen 195 mm breedte

Terrasplanken
Klemmen met schroeven 
Onderconstructie

5 st./m2

14 stuks 
2,8 st./m2

5mm spleet

195 mm
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Onderconstructie

Klemmen
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WERZALIT Deutschland GmbH
Gronauer Straße 70  |  DE-71720 Oberstenfeld 

T. +49 (0) 70 62/50-0  |  info@werzalit.com 

www.werzalit.com

WERZALIT BV 
Hoogeveenenweg 75  |  NL–2913 LV Nieuwerkerk a/d Ijssel  

T. +31 (0) 180 31 30 05  |  verkoop@werzalit.nl 

www.werzalit.com

Vensterbanken | Terrassen | Gevels | Balkons | Outdoormeubilair


