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COMPOSIET | TERRASDELEN
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Elephant® composiet terrasdelen zijn samengesteld uit een 

combinatie van FSC® houtstof en kunststof. Door de unieke 

samenstelling en productie wijze is het materiaal zeer duurzaam 

en ongevoelig voor schimmels, weersinvloeden, UV straling en 

andere zaken die normaal gesproken de levensduur van een 

houten product beïnvloeden. Het materiaal heeft dan ook geen 

onderhoud nodig om de levensduur te verlengen, wel is normaal 

schoonmaakonderhoud nodig om de mooie uitstraling die het nu 

heeft, langdurig te behouden.

De aard en eigenschappen van het product garanderen dus een 

lang gebruik, uiteraard is het wel zo dat tijdens het gebruik normale 

gebruikssporen zullen gaan verschijnen. Dit is nooit te voorkomen 

en afhankelijk van de intensiteit van het gebruik van het hele terras 

of gedeelten daarvan, gaat u ook verschillen zien na verloop van 

tijd tussen de veel gebruikte en minder gebruikte oppervlaktes. Dit 

is een normaal verschijnsel en heeft geen invloed op de levensduur.

Zorg er dus voor dat het oppervlak van uw terras niet te 

lang is blootgesteld aan vervuiling. Afgevallen blad en 

bijvoorbeeld uitwerpselen van vogels kunnen het best 

zo snel mogelijk verwijderd worden. Water en een bezem 

zijn daarvoor doorgaans voldoende als de vervuiling niet 

droog te verwijderen is. Andere schoonmaakmiddelen zijn 

niet nodig, in geval van moeilijk te verwijderen vuil kunt u 

zachte zeep en handwarm water gebruiken. Chloor en warm 

water zullen het oppervlak aantasten in kleur en structuur, maar 

verder geen effect op de levensduur hebben. Het gebruik van een 

hogedrukreiniger en andere mechanische reinigers raden we af. 

Het kan kleine kleurnuances veroorzaken in het oppervlak door 

de schurende werking van een harde waterstraal of mechanische 

borstels die als storend kunnen worden ervaren. Verder heeft het 

uiteraard geen effect op de levensduur van het product.

MASSIEF | houttekening
007911 | 1,9x19,3cm Antraciet

MASSIEF | houttekening
007952 | 2,5x19cm Bruin
007910 | 2,5x19cm Antraciet

HOL | vlak/ribbel
009921 | 2,1x14cm Antraciet
007910 | 2,5x19cm Rock Grey

HOL | vlak/semi-ribbel
010531 | 2,1x14,5cm Grijs

HOL | groef/glad
010100 | 2,5x14,6cm Lava

SEMI MASSIEF | Vlak met 
houtnerf/vlamtekening
010878 | 2,3x14cm Ipé

SEMI MASSIEF | Vlak met 
houtnerf/vlamtekening
011317 | 2,2x21cm Ipé

SEMI MASSIEF | Vlak met 
houtnerf/vlamtekening
011646 | 2,2x21cm Nero

HOL | groef/glad
010101 | 2,5x14,6cm Havana

HOL | vlak/semi-ribbel
011717 | 2,1x14,5cm Bruin

HOL | vlak/semi-ribbel
011707 | 2,1x14,5cm Antraciet

MASSIEF | groef/houtstructuur
010088 | 2,1x14,6cm Rivièra

HOL XWB | groef/glad
010089 | 2,5x25cm Rivièra

HOL XWB | groef/glad
010095 | 2,5x25cm Lava

HOL XWB | groef/glad
010099 | 2,5x25cm Havana

HOL XWB | groef/glad
010844 | 2,5x25cm Douala bicolor

MASSIEF | groef/houtstructuur
010102 | 2,1x14,6cm Lava

HOL | vlak/groef
011239 | 2,1x14,5cm Antraciet

HOL | vlak/groef
011241 | 2,1x14,5cm Bruin




