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Hout is goed 
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... en wij maken het nog beter. megawood® combineert het natuurproduct
hout met innovatieve polymeertechnologie tot een uniek milieuvriendelijk
en recyclebaar natuurmateriaal dat de basis voor onze producten is. 
Het basismateriaal van vandaag is tevens het basismateriaal voor morgen.
Dit is onze bijdrage voor onze kinderen en kleinkinderen.

De verantwoordelijke omgang met ressources is deel van onze filosofie.
Ons idee achter megawood® is: met de spaanders uit de regionale
schaaf- en zaagindustrie en een minimum aan additieven een materiaal
creëren dat u vandaag lang plezier verschaft en dat verder vele generaties
lang verder gebruikt kan worden.

Laat u zich in ons magazine door
Neo Rauch, Oliver Roggisch of
Daddy-Blogger Paul door de
veelzijdige megawood®

wereld begeleiden en 
ontdek vele duurzame 
productideeën voor uw 
woning.

Dipl.-Ing. Holger Sasse,
Directeur

Oliver Roggisch,
megawood® Merkambassadeur



Waar geschaafd wordt, daar vallen spaanders … 

... en wij zorgen ervoor dat deze niet verbrand worden. Wij brengen de ontstane spaanders van de
schaaf- en zaagindustrie op duurzame wijze naar een materiaalrecyclingkringloop. Daarmee is
het materiaal van vandaag onze grondstof van morgen. Dit is onze bijdrage voor al onze kinderen
en kleinkinderen.

Daarom nemen wij onze producten (splintervrije terrasplanken, hekelementen, constructiehout of 
gevelpanelen) aan het einde van hun lange levenscyclus weer terug en integreren ze voor 100 %
in de productie van nieuwe megawood® artikelen. Deze kringloopeconomie benadrukt onze
aanspraak op een ecologisch-duurzaam houtmateriaal en vervult onze verantwoordelijkheid
tegenover de volgende generaties.

Onze bijdrage
voor de toekomst
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Inleveradressen gebruikt Megawood vindt 
u in ons online handelaar zoekdeel op 
www.megawood.com/147 herkenbaar 
aan het groene recyclingsymbool.
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Verdere verwerking tot
megawood® granulaat

Gebruik van nieuwe
megawood® producten

Verwerking van oude
megawood® producten

Terugname NOVO-TECH

Ontstane spaanders van de
schaaf- en zaagindustrie

Extrusie van nieuwe
megawood® producten

Retour van oude megawood®

producten bij de handelaar

PEFC-gecertificeerde
boombestanden
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Vertrouwen –
made inGermany
megawood® – een natuurlijk afgewerkt materiaal

Met max. 75% bevat ons houtmateriaal een wereldwijd uniek hoog aandeel natuurvezels. Bovendien 
gebruiken wij geen weekmakers en PVC – dat beschermt het milieu, en de gezondheid van mens en 
huisdier. Bijgevolg zijn onze producten zelfs voor de fabricatie van speelgoed gecertificeerd. Vandaag al
vervullen megawood® producten, met een emissie van 0,02 mg/m3 formaldehyde*, de nieuwe strengere
keuringsmethoden en onderschrijden duidelijk de wettelijke limiet 0,1 mg/m3. Zo is ons houtmateriaal
ook geschikt voor toepassingen voor binnenshuis.

Groei over generaties heen

Meer dan 11 miljoen vierkante meter terrasplanken alsook constructiehout en hekelementen hebben 
de meer dan 150 medewerkers van onze ondernemingsgroep sinds 2005 reeds gefabriceerd. Daarvoor 
gebruiken wij uitsluitend grondstoffen die de regels van de duurzame kringloopeconomie (Cradle-to-
Cradle-principe) vervullen. Wij produceren onze unieke producten uitsluitend in Duitsland.

Volgens DIN eN 16516. Formaldehyde komt in de natuur in hout voor en diffundeert in geringe hoeveelheden ook naar buiten. Tijdens onze fabricatieprocedure wordt deze
vluchtige organische stof volledig aan het hout onttrokken, verder worden geen formaldehyde bevattende bindmiddel in ons materiaal gebruikt. In andere publicaties 
wordt het materiaal ook als VOC (volatile organic compunds), de emissie als VOC-percentage omschreven.

GOeDe ReDeNeN VOOR MeGAWOOD® – VERTROUWEN MADE IN GERMANy

Voor de fabricatie van onze megawood®

producten wordt geen boom geveld – 
en dat reeds meer dan 14 jaar lang!

*
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Vrij van gevaarlijke splinters: Onze producten vervullen de allerhoogste aanspraken aan 
gezondheid en veiligheid. Omdat er geen gevaarlijke splinters in ons materiaal zijn is het
uitstekend geschikt voor blote voeten. Daarbij blijft de natuurlijke oppervlaktestructuur van
hout optisch en haptisch behouden – en dat zonder kunststofcoating.

Gebruiksvriendelijker: megawood® terrasplanken kunnen makkelijker gelegd worden dan
pleister of steenplaten en hebben bovendien ook een geringere oppervlaktetemperatuur bij
directe zonnestraling dan stenen. Als bescherming van huid en voeten tegen UV-straling en
sterke hitte raden wij op hete zomerdagen steeds schaduw op uw terras aan.

Onderhoudsvriendelijker: Tegenover houten planken hebben onze megawood® terrasplanken
aanzienlijk minder onderhoud – oliën, lakken of verven is niet noodzakelijk.

Langere levensduur: Na 14 jaar en meer dan 11 miljoen m2 terrasplanken hebben wij veel
houten terrassen overleefd. Onze massieve constructie garandeert – in tegenstelling tot
planken met holle kamers – een stabiele vorm en een lange levensduur, omdat noch water,
noch insecten kunnen binnendringen.

Goede redenen 
liggen voor de hand

 

ANTISLIP

 

VRIJ VAN GEVAAR-
LIJKE SPLINTERS

 

MASSIEF EN 
DOORGEKLEURD

 

HOGE OPPER-
VLAKTEHARDHEID

 

UNIEKE 
OPPERVLAKTE

 

GESCHIKT VOOR
SPEELGOED

 

GEEN KUNST-
STOFHUID
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MeGAWOOD® IN De HARDHeIDSTeST – OlIVER ROGGISCH

megawood®

in de hardheidstest...

by

Oliver Roggisch
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Doe meer indrukken op van 
megawood® op 
www.megawood.com/148
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Oliver Roggisch, teammanager van het Duitse nationale handbalteam en sportieve leider
van de Rhein-Neckar Löwen, is overtuigd: “megawood® is onverwoestbaar – een prachtig
materiaal”. 

Roggisch is zeer goed geplaatst wanneer het om sportieve uitdagingen gaat, in zijn 16-jarige
professionele sportcarrière waren er enkele hardheidstesten. Reden genoeg voor ons om de twee
meter man voor onze reeks “megawood® in de hardheidstest by Oliver Roggisch” te winnen en met
hem onze producten in volle omvang te testen. In de tuin van de voormalige professionele handbal-
speler is niet alleen de DYNUM bloots-
voetsplank geïnstalleerd, ook ons LIMeS
schuttingsysteem, plantenbakken, 
dakconstructies en speelelementen – 
alles uit één materiaal.

legt Roggisch met de duim naar 
boven uit. 

megawood® – Koi getest 

“Twee jaar geleden heb ik de DYNUM 
terrassplank in de kleur Nigella in het 
megawood® magazine gezien”, aldus 
Roggisch. Sindsdien ligt de plank als 
afdekking op de borstelfilter van de
enthousiaste – de ultieme hardheidstest!
“De planken hebben een afstand van 
20 cm tot het water, het water is nooit
kouder dan 16 graden. Dat betekent dat
we het hele jaar door vochtigheid langs 
beneden hebben, van boven slaat de zon
toe, in de zomer soms tot 40 graden.
Deze temperatuurverschillen en 
vochtigheid van beneden, daar is geen
harde houtplank tegen bestand.” 

megawood®

in de hardheidstest 

megawood® verslaat Bangkirai 

Oliver Roggisch zocht lange tijd naar een duurzame
oplossing voor zijn filterafdekking. “Ik heb eerder
alles geprobeerd wat op de markt aangeboden 
wordt – Bangkirai is hier het meest bekende product.
Na een half jaar was het product reeds lichtjes 
gewelfd en zag echt niet meer mooi uit. Met de 
megawood® terrasplank DYNUM is dat anders:

Sinds een half jaar direct in het water werden de
DYNUM en de edele vissen door niets aangetast. 

Oli´s conclusie: “Wanneer men een koivijver heeft,
een zwemvijver of iets met water in de buurt, dan is
de plank exact wat men nodig heeft. Ook wanneer
kinderen in de buurt zijn. Vrij van weekmakers, vrij
van gevaarlijke splinters, geschikt voor speelgoed –
dus voor kinderen, koivijver, zwemvijver, exact wat
men nodig heeft!”

“Met alles wat megawood® bouwt, 
ben ik op en top tevreden, en het 
is gewoon mooi om te zien.”

“Daar trekt niets scheef, die liggen gewoon goed, 
topkwaliteit zonder meer. Optisch mooi.”
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DyNUM terrasplank, 
Nigella, filterafdekking
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Ons omvangrijke megawood® constructiehoutassorti-
ment is uitstekend geschikt voor individuele bouwwer-
ken buiten. De kleuren en vormen zijn optimaal op
ons terrassen – en schuttingassortiment afgestemd. 

Het voordak in de ingangszone van de tuin van de familie
Roggisch is gelijktijdig regenbescherming en schommel-
constructie. Na enkele beklimmingen luidt het verdict
van Oli: “Super stabiel en is gewoon mooi." 
een schommel en de passende zandbox scheppen de
ideale speelhoek voor de kleine zoon – weersbestendig
en geschikt voor speelgoed.

De Japanse flair in de moderne tuin wordt met de grote
Bonsai-bomen afgerond. Tijdens de dagelijkse bewate-
ring verheugt Oliver Roggisch zich over de nieuwe 
plantenbakken uit megawood®: “Nadat mijn oude 
bloembakken zich in de lucht hebben opgelost, krom en
scheef, schimmelig, echt niet om aan te zien, hebben de
jongens van megawood® voor mij bloemenkasten in 
elkaar getimmerd. Deze zijn echt chique en super
stabiel. Daarin zullen de bomen nu de volgende tien jaar
zonder problemen kunnen staan. en zal ik er veel plezier
aan hebben.”

megawood® – alles 
uit één materiaal

lIMES Colonia 
glad paneel, Sel Gris

MeGAWOOD® IN De HARDHeIDSTeST – OlIVER ROGGISCH
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Zandbak
Constructiehoutsysteem 

Overdekking
Constructiehoutsysteem 

Plantenbak 
Constructiehoutsysteem 



„Besondere Momente
draußen genießen“

Hoe een daddy-blogger megawood® influencer werd

Paul Dumitrescu is een succesvolle instagrammer en daddy-
blogger. Hij woont met zijn echtgenote Caro en zijn twee
zonen in Hamburg en rapporteert dagelijks over zijn 
alledaagse familieleven als vader van 2 kinderen. Op zoek
naar een ecologisch, schadelijke stoffenvrij, kindvriendelijk,
robuust– dus ook familievriendelijk – terras stootte Paul op
megawood®.

Zijn aandacht werd gewekt door onze merkcampagne met
Oliver Roggisch – een oude bekende van Paul. Om zich 
diepgaand over onze megawood® bezocht Paul ons met zijn
familie in Aschersleben. Hij liet zich door onze merkenambas-
sadeur de productie tonen en overtuigde zich persoonlijk van
de kwaliteit en de echtheid van onze productbelofte.

Familieplezier 
op het megawood®
terras”

TeRRAS BeLeVeN – TE GAST BIJ DADDy-CHANNEl INFlUENCER PAUl
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“

Paul en Caro Dumitrescu
Instagram influencer
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Paul en zijn familie hebben tenslotte voor het zonneterras een
CLASSIC Varia uitgezocht en bij de plaatselijke vakhandelaar 
besteld, passend bij de baksteengevel van hun woning in 
Hamburg in Varia fondant zwart. Van de start van het BBQ seizoen
hebben de vier onlinestars in hun nieuwe outdoor-woonkamer
met een heerlijk zonnetje kunnen genieten. 

Hoeveel plezier Paul met zijn familie dagelijks heeft, deelt hij
graag met zijn followers. De link naar zijn Instagram-profiel
vindt u op onze website.

Het hele verhaal en nog andere foto’s vindt u 
onder de hiernaast vermelde QR-code of op  
www.megawood.com/150



MeGAWOOD® INFLUeNCeR – UIT OVERTUIGING
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„

Michael Potztal-Keuter – Sieraad uit megawood®

exclusief sieraad uit ons houtmateriaal maakt timmerman
“mipo_Keuter” met de grootste precisie. Op zijn gelijknamig
Instagram-kanaal zijn er spannende inzichten in zijn creatief
werk. megawood® – geperfectioneerd!

“Olivenzweig” en Co. – megawood® uit overtuiging

Wat heeft een olijftak (in het Duits “Olivenzweig”) met 
megawood® te doen? Bloemenontwerpster en interieurfan
Karoline Führer deelt de liefde voor haar chique 
gedecoreerde megawood® terras uit echte overtuiging op
haar Instagram-profiel.

megawood 
in de Social Web

Karoline Führer – Influencer en trotse 
eigenares van een megawood® terras

Michael Potztal-Keuter
Timmerman en juweelontwerers

Het hele verhaal en nog andere foto’s vindt u 
onder de hiernaast vermelde QR-code of op 
www.megawood.com/151
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“Veiligheid niet alleen 
in de lucht, maar ook 
op aarde”

Aan de Rappbodetalsperre im Harz vindt men pure
Harzdrenalin en een nieuwe hardheidstest voor Oli
en onze megawood® terrasplanken.

In de landingszone van de Megazipline, europa’s grootste
dubbele tokkelbaan, worden de bezoekers na een 
kilometer lange duikvlucht veilig en wel op ons SIGNUM
Muskat dek ontvangen. een hardheidstest op vele 
gebieden, aldus Oliver Roggisch: “In de winter is het hier
echt ijzig; sneeuw, hagel, wind, regen, storm – echt 
weersomstandigheden die men zich niet wenst. 
Daarom heeft men hier het beste materiaal nodig. 
megawood® natuurlijk!”

Onze blootvoetsplanken zijn ook onder zware voorwaar-
den slip bestendig en vooral vrij van gevaarlijke splin-
ters, de beste voorwaarden voor een optimaal gebruik. 

Na meer dan 200.000 succesvolle landingen op ons 
dek komt Oli tot een duidelijke conclusie. “Op dit 
wondermooie megawood® dek lopen elke dag tot 
360 mensen, het hele jaar door bij wind en weer, 
sneeuw – het maakt niet uit. Ligt sinds begin van dit 
jaar hier en ziet uit als nieuw – zal binnen tien jaar 
nog altijd hetzelfde aspect hebben, omdat dit gewoon
topkwaliteit is. Zeker weten!”

         
       

Het hele verhaal en nog andere foto’s vindt u
onder de hiernaast vermelde QR-code of op 
www.megawood.com/149
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Natuurlijkheid
in elke veze

Markante schoonheid: het gescharreerde oppervlak 
(foto: kleur Lorbeer, gesloten voeg) produceert 
natuurlijke kleur- en lichtspellen.

TeRRAS BeLeVeN – NEO RAUCH
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Doe meer indrukken op van 
megawood® op 
www.megawood.com/140
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“

Neo Rauch, als “eerste bewoner” van de locatie voor kunst “Baumwollspinnerei”, geniet
van het zicht op de daken van Leipzig vanop zijn nieuw megawood® terras. “Ik laat de
daken in mijn schilderijen dwalen”, meldt de uit Leipzig afkomstige schilder, wanneer
men hem naar de betekenis van deze plaats vraagt. 

Het lorbeerkleurige LITUM dek is trapsgewijs geïnstalleerd om zich aan de one´enheden van
het oude fabrieksdak aan te passen. Ooit bloeiden hier bieslook en vlierbessen totdat de berken
tot op de onderste etages groeiden en het daktuintje moest wijken. Als compensatie werd toen
een houten terras geïnstalleerd. “Dit ging dan de weg van alle vlees, werd rot en was nauwelijks
nog te betreden – gewoon niet meer
veilig. Op zoek naar hulp heb ik mij dan
tot megawood® gericht“, aldus 
Neo Rauch.

“Omdat het niet probeert een 
veganistische knakworst te zijn vind ik
het product sympathiek. Ook omdat het
gewoon iets dat niet nader te bepalen
is. Het is iets heel apart. Het is noch
hout, noch steen, noch kunststof... men
kan het niet helemaal plaatsen. Het
voelt in ieder geval goed aan.“

Bijzondere relatie
met de natuur”

Neo Rauch neemt zijn beslissingen met buik en
hoofd, waarbij uiteindelijk de “buik betrouwbaar het
midden van het lichaam markeert”. De bijzondere
haptiek van het materiaal heeµ hem overtuigd. 
Het megawood® materiaal ontwikkelt door zijn 
specifieke samenstelling een aangenaam, uniek 
oppervlak. Anders dan bij gecoate materialen wordt
de volwaardigheid van het product tastbaar.

De zeer nauwe band van de uit Leipzig afkomstige
schilder met alles wat “natuurlijk” is, is niet alleen
in zijn schilderijen waar te nemen. De tuin bij hem
thuis en het “atelierterras” zijn de veilige polen,
tussen welke hij zich beweegt. Via een smalle voet-
brug geraakt hij tot aan het nabijgelegen atelier,
waar zijn vrouw zich met haar werk bezighoudt.
Met zicht op de oude daken in de vorm van
ko¡e-molens brengen ze een bezoekje aan elkaar.

De volgende aanschaf voor het dakterras is een
markies – maar deze is bij megawood® nog niet
verkrijgbaar.
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lITUM steenhoutplaat,
Lorbeer, gesloten voeg

Vertreksituatie: Na jaar gebruik moest 
het rotte houtterras wijken.

Neo Rauch
Schilder uit Leipzig



22

„

Tino Früchtl, huisvader, is overtuigd. 
Ik weet wat er allemaal insteekt!”.

Tino Frü�chtl, sinds 2009 medewerker bij megawood®, zag in het
terrasseizoen van dit jaar de wens van een megawood® dek in
vervulling gaan. Als jarenlang medevormgever van het materiaal
weet hij precies, welke hoogwaardige basismaterialen er voor
de planken gebruikt worden. “megawood® wordt modern 
geproduceerd en moet regelmatig extreme laboratoriumtests
doorstaan – aan de eisen, die ik aan het nieuwe terras stel,
wordt dan ook meer dan voldaan. Dat kan ik als insider 
bevestigen”, zegt Frü�chtl. Voor de huisvader waren vooral twee
dingen belangrijk...

“

Meer vrije ruimte 
op het terras”

SHORTSTORY – HET EIGEN HUIS

“

Shuttingselementen uit de
megawood® constructiebalk

Het hele verhaal en nog andere foto’s vindt u
onder de hiernaast vermelde QR-code of op
www.megawood.com/152



SIGNUM terrasplank,
Tonka, open voeg

  
 

23

Aanvullende megawood® producten
Plantenbakken en zandbakken
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Op het riante, vrij gevormde dakterras boven de
daken van de stad Halle werd al heel wat 
radiogeschiedenis geschreven.

De medewerkers van studio Halle gebruiken de 240 qm 
grote oppervlakte voor redactievergaderingen, 
brainstormings en party’s voor luisteraars.

“Sterren zoals Sarah Connor en Joris hebben hier al
concerten voor het radiopubliek gegeven”, zegt 
Louisa Noack, presentatrice bij 89.0 RTL. 

Ideale werkplek voor de megawood® DYNUM, gecerti-
ficeerd als moeilijk ontvlambare terras. 
Speciaal ontworpen voor commercieel gebruik, 
voldoet het aan alle gestelde eisen voor de organisatie
van evenementen. Bovendien is het natuurlijk zoals alle
megawood® producten, vrij van splinters en slipvrij...

De beste hits 
in de open lucht”

SHORTSTORY – STUDIO HAllE/SAAlE

“

Het hele verhaal en nog andere foto’s vindt u
onder de hiernaast vermelde QR-code of op 
www.megawood.com/141
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DyNUM terrasplank,
Cardamom, open voeg
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„Besondere Momente
draußen genießen“

Innovatie – dit betekent, zich geheel op de vooruitgang te 
focusseren. Voor Armin Junghanns, toepassingstechnicus
megawood®, is dit zijn levenstaak

enthousiast leidt hij ons door de ruimtes van het “Lindenhof” te
Aschersleben. Overal wijst hij de talrijke objecten aan, welke als
unikaat of reeds in kleine series uit megawood® zijn ontstaan. 
“De mogelijkheden zijn haast eindeloos. Het materiaal brengt 
de natuurlijkheid van hout met de weerbaarheid en flexibiliteit 
van polymeren bijeen”, zegt hij. en dat een plank niet altijd 
rechthoekig hoeµ te zijn, bewijzen de meubelen op het 
“Lindenhof”, hetgeen tegelijkertijd inspirerend opleidingscentrum
voor dealers en nijverheidslieden is. Geoorloofd is hetgeen be-
valt. Het “Lindenhof” opent een kijkje in de nabije toekomst –
Armin Junghanns ontwikkelt zijn verhaal verder.

Bijzondere momenten 
buiten genieten”

SHORTSTORY – HET lINDENHOF

“
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Zijn ideeën worden op het “Lindenhof” blootgesteld aan de 
belastingtest van het alledaagse bestaan. “Pas wanneer wij 
met een product voor honderd procent tevreden zijn, komt 
het bij U thuis.” Deze beloµe geeµ hij tevens met het oog op 
de ecologische aspecten van het materiaal en vult aan: 
“Voor ons wordt geen boom geveld!”

Gezelligheid voor thuis

Naast hoog bed, gevel en hek kan men op het “Lindenhof”
uiteraard de...

Schuttingselementen uit de 
megawood® constructiebalk

Armin Junghanns
Toepassingstechnicus

Het hele verhaal en nog andere foto’s vindt u 
onder de hiernaast vermelde QR-code of op
www.megawood.com/105



LIMES – zo levendig
als uw tuin

Het lIMES schuttingsysteem legt accenten bij de 
inrichting van uw tuin. De natuurlijke structuur van de
schuttingspanelen, vrij combineerbaar qua frame-
uitvoering, maakt de schutting zo levendig als uw tuin. 
De gegolfde en gladde panelen bieden veelvuldige 
combinatiemogelijkheden voor zichtwering en schutting.
Voor de verbinding zorgen de innovatieve grendel-
verbinder van megawood®, speciale paneelhouders en 
alternatief onze roestvrij stalen schuttinggrendel.

De verschillende paalvarianten, die direct in de bodem
met beton omhuld kunnen worden, beloven hoge 
stabiliteit en duurzaamheid. Daarop geven wij niet alleen
ons woord, maar ook 25 jaar garantie tegen de complete
verrotting in de grond. In systeemafmetingen verkrijgbaar,
kan de schutting bovendien, net zoals alle megawood®

producten, individueel aan uw tuinbehoeften aangepast
worden.
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SCHUTTINGSYSTeeM BeLeVeN – lIMES

25 JAAR  

GARANTIE
tegen verrotting in de grond



  
  

Bouw volgens uw terrein, helling, niches of deuren in. Plan alles
in onze online configurator.

Ons LIMES schuttingssysteem volgt moeiteloos ook een
moeilijk terrein

Hoe goed dat functioneert, toont één van onze schuttings-
projecten in Saksen-Anhalt. Gaande van de planning tot de 
montage begeleidde Patrick Stark, megawerker en toepassing-
stechnicus, het bouwplan. De uitdaging was een groot perceel
met ligging op een helling, verspringende perceelgrenzen, 
meerdere toegangen en deels glibberige grond...

29

Het hele verhaal en nog andere foto’s vindt u
onder de hiernaast vermelde QR-code of 
www.megawood.com/105

Ascania, vrij combineerbaar
Verschillende deur- en poortvarianten
passend voor het systeem

Roestvrij stalen grendel met paneel Augusta 
elke willekeurige stijging kan gebouwd worden



“Dat kan ik in alle eer en geweten verkopen.”

Patrick Stark, megawerker en bediende van de firma NOVO-TeCH is uitstekend vertrouwd met het
megawood® materiaal. Terrassen, schuttingen en speciale toepassingen – de megawood® producten
worden door megawerker-handen bewerkt en aan de praktijktest onderworpen. “Vroeger heb ik met
hout gewerkt, ik had constant splinters in mijn handen. megawood® kan even goed als hout verwerkt
worden – maar robuuster, vrij van gevaarlijke splinters en vooral met een lange levensduur”
Feest of rustzone: “Men kan bijzonder
snel van het eigen terras genieten,
wanneer de onderbouw perfect is”,
aldus Patrick Stark. Hiermee bedoelt
hij het doordachte bouwsysteem 
FIX STEP. “De planken zijn gemakke-
lijk te leggen: gewoon de hoogte 
instellen, de balken vastklikken en 
de planken met de ‘Zammer’
onzichtbaar vastmaken. Zo heeµ de
ervaren megawerker voor de sport-
club SC DHfK e.V. Leipzig binnen 
48 uur een 60 m2 groot dakterras
met onze SIGNUM Tonka gebouwd –
echt welk een record.

Binnen en buiten uit megawood® –
absoluut homogeen

“De systeemcomponenten maken de
opbouw van de megawood® producten
zo ongecompliceerd. Alles is op elkaar
afgesteld en uit één hand.” 

megawerker 
met vakcompetentie
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Dat beleeft Patrick Stark niet alleen bij het terrassensysteem,
maar ook het lIMES schuttingsysteem kan met de 
innovatieve grendelverbinder snel samengeklikt worden –
alles passend voor de verschillende palen en grendelvariant
“Met het constructiehoutprogramma wordt het assortiment
compleet. Met de planken kunnen ook sterk belaste con-
structies zoals trappen, trees of daken volgens de 
individuele specificaties van de klant gebouwd worden”.

De ervaringen in de juiste omgang met de megawood®

producten geven de NOVO-TeCH medewerkers graag door.
“In ons scholingcenter, de “lindenhof”, organiseren wij
regelmatig opleidingen voor handwerkers, 
handelaars en montagebedrijven. Zo blijven
onze gecertificeerde megawood® partners
steeds op de meest recente stand van de
techniek” aldus Stark. Met de megawerker
brief wordt het aanbod nog aangevuld,
belangrijke mededelingen, nieuwe 
materialen en montageaanwijzingen
worden tijdig naar de megawerkers
per nieuwsbrief gestuurd.

Samen met VHI verbinden wij ons tot
een duurzame constructie met houtpo-
lymeermaterialen bij het “Institut Bauen
und Umwelt”.
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megawerker 
Patrick Stark

“Het is plezierig, om met een goed
doordacht systeem te werken.”

Meer aanbevelingen aangaande het
leggen kunt U vinden onder de
QR-code hiernaast of onder 
www.megawood.com/107
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MeGAWOOD® INTeRACTIeF – DE MEGAPlANNER APP

EASyMODUS
een terras eenvoudig en 
snel configureren

AUGMENTED REAlITy (AR)
met de megaplaner App het geplande
terras in de eigen tuin weergeven

BElEEF UW PROJECT Al DIGTAAl VÓÓR 
DE REAlISATIE lIVE VÓÓR UW HUIS OF 
IN UW TUIN
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3D-planning 
met tablet & PC
megaplanner3d op het Internet
Wie in plaats van met potlood en papier liever aan de computer de planning uitstippelt,
moet op het internet onze megaplanner bekijken. Digital is net toch beter – en vooral
eenvoudiger! De ontwikkelaar beheerst exact alle megawood® opbouwregels en genereert
een op de millimeter precies afgestemde bouwtekening en 3D-affbeelding. Ieder project
van u krijgt een individueel planningsnummer, waarmee u bij uw dealer ter plaatse een op
maat gemaakte offerte krijgt. Die vindt u ook zeer comfortabel, want wij hebben aan onze
megaplanner een vrij slimme dealer-zoekfunctie gewijd – uiteraard meteen samen met
de mogelijkheid om contact met hem op te nemen.

Virtueel naar de realiteit
Met de unieke megawood® app voor iOS en Android bouwt u uw kant-en-klaar gepland
megawood® project daarna virtueel vóór uw huis en in uw tuin. Gewoon de markerings-
foto van de achterkant van het magazine aan de muur van uw huis of op het terrein 
plaatsen en met de camera in beeld laten komen. Precies op de plek van de markering
verschijnt nu uw toekomstig terras of uw schuttingsysteem in het live-beeld van uw tablet
of smartphone. Alle details van de constructie kunnen van zeer dichtbij en vanuit alle 
richtingen bekeken worden. Wij hebben weliswaar nog geen knop uitgevonden, waarmee
het virtuele terras en schutting dan meteen in uw tuin terechtkomt, maar wij werken
eraan. Tot die tijd verheugt uw dealer zich op uw aanvraag. Vergeet daarbij niet uw 
planningsnummer!

De terrasplanner en de downloadlink 
voor de megawood® 3D-app vindt u 
onder deze QR-code of op 
www.megawood.com/108
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PRODUCT INFO – KlEURVARIATIE EN KlEURONTWIKKElING

NATUURBRUIN LeISTeeN-GRIJS NOOTBRUIN

SeL GRIS

BASALTGRIJS LAVABRUIN

Natuurlijke kleurvariatie:

LORBeeR 

VARIA BRUIN

MUSKAT TONKA

CARDAMOM NIGeLLAVARIA GRIJS 
VARIA FONDANT
ZWART 

INGWeR



Kleurvariatie en
Kleurontwikkeling
Het veelvuldige kleurprogramma van de megawood® terrasplank 
oriënteert zich aan natuurlijke kleuren en voegt zich zodoende 
harmonieus in de individuele omstandigheden van Uw tuin. U kunt 
uitzien naar een in de loop van tijd steeds karakteristieker wordend
terras. De megawood® terrasplank bestaat bij benadering uit 75%
natuurlijke vezels. Het product zal qua kleur nog veranderen en al
naar gelang de instraling door de zon binnen enkele maanden z’n 
uiteindelijke, natuurlijke en duurzame kleur krijgen.
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NATUURBRUIN NOOTBRUIN BASALTGRIJS LAVABRUIN LeISTeeN-GRIJS MUSKAT TONKA

Verdere informatie kunt U vinden in het
bouwplan en onder de QR-code hiernaast: 
www.megawood.com/109

CARDAMOM NIGeLLA

VARIA BRUIN VARIA GRIJS VARIA FONDANT
ZWART

SeL GRIS INGWeR LORBeeR

CLASSIC

LITUM

SIGNUM

DYNUM 

NATUURBRUIN NOOTBRUIN BASALTGRIJS LAVABRUIN LeISTeeN-GRIJS

PReMIUM PReMIUM PLUS

C

B

A

C

B

A

CBA NA HeT LeGGeN            NA 1-2 MAANDeN   NA 6-8 MAANDeN
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ClASSIC TERRASPlANK
Massa: 21 × 145 mm, 21 × 242 mm (Jumbo)
Oppervlakte: Combi-plank, eenzijdig fijn geribbeld, andere kant gegroefd, aan beide kanten geborsteld, 8 mm voeg
Gesloten voeg: Groeflijst tijdens de montage bruikbaar bij voldoende niveauverschil en ventilatie onderaan

NATUURBRUIN

NOOTBRUIN

BASALTGRIJS

LAVABRUIN

LEISTEEN-GRIJS

CLASSIC maar 
niet alledaags
Hoe U het ook wendt of keert – onze ClASSIC terrasplanken passen 
simpelweg overal. Het megawood® combiplankprofiel staat leggen aan 
beide kanten toe – ofwel met een geribbeld of gegroefd oppervlakte. 
Zo flexibel zijn onze megawood® massieve planken, geschikt voor elke 
omgeving.

PRODUCTASSORTIMeNT  – ClASSIC TERRASPlANK
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Toepassingsvoorbeelden kunt U vinden
onder de QR-code hiernaast of op
www.megawood.com/110

ClASSIC terrasplank,
Nootbruin, open voeg

GEBORSTELD
OPPERVLAK

 

ANTISLIP

 

R12-C

GESLOTEN VOEG

 

BREEDTE

L XL  XXL



PRODUCTASSORTIMeNT – ClASSIC TERRASPlANK (VARIA)

ClASSIC TERRASPlANK VARIA 
Massa: 21 × 195 mm
Oppervlakte: eenzijdig, deels geribbeld met kleurverloop, 5 mm voeg
Brandpreventieklasse: Cfl-s1 conform DIN eN 13501-1:2010 („moeilijk ontvlambaar“)
Gesloten voeg: Voegprofiel P5 achteraf bruikbaar bij voldoende niveauverschil en ventilatie onderaan
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CLASSIC varia 
qua vorm en kleur
Wij hebben onze fijn geribbelde ClASSIC terrasplank verder ontwikkeld:
in deze klassieke variant vloeien geprofileerde en niet-geprofileerde
oppervlakten harmonisch in elkaar en dit met begeleiding van natuurlijke 
kleurschakeringen die tot aan de randen uitstralen. De randloze plankvorm 
is uiterst geschikt voor oppervlakten met een gevarieerd karakter.

De smalle voeg van 5 mm kan achteraf probleemloos met ons voegprofiel 
P5 gesloten worden. De fijne mineralen van ons materiaal Powolit maken 
de CLASSIC (Varia) uiterst duurzaam en nog gemakkelijker te onderhouden. 
Dankzij haar moeilijke ontvlambaarheid is ze ook voor het gebruik op 
openbaar toegankelijke plaatsen optimaal geschikt.

VARIA FONDANT ZWART

VARIA BRUIN

VARIA GRIJS



Toepassingsvoorbeelden kunt U vinden 
onder de QR-code hiernaast of op 
www.megawood.com/142

   
   

       
      

          

ClASSIC terrasplank,
Varia Fondant zwart, open voeg 
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MEERKLEURIG 

 

GEMAKKELIJK TE
ONDERHOUDEN 

 

SMALLE VOEG 

 
5 MM

GESLOTEN VOEG 

 

P5

MOEILIJK
ONTVLAMBAAR 

 
Cfl-s1

ANTISLIP 

 

R10-C

BREEDTE

L XL  XXL
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SIGNUM TERRASPlANK
Massa: 21 × 145 mm, 21 × 242 mm (Jumbo) 
Oppervlakte: eenzijdig, oscillerend geschaafde, met vernis bewerkte oppervlakte met kleurverloop, 5 mm voeg

PRODUCTASSORTIMeNT  – SIGNUM TERRASPlANK

SIGNUM met 
unicaat-garantie
De megawood® SIGNUM terrasplanken zijn „natuur-gesigneerd“. Naast
de gestructureerd geschaafde bovenkant vertoont elke terrasplank een
unieke, fijn getekende structuur. Maar dit is nog niet alles. Bovendien
bewerken wij de oppervlakte met een vernis als eerste bescherming tijdens
het transport, het leggen en de eerste weken van gebruik. Dit vernis slijt in
de loop van tijd en de plank ontwikkelt een eigen, natuurlijke patina door 
de weersomstandigheden. Op deze manier ontstaat een edel en 
hoogwaardig product: structuur en veredeling maken de SIGNUM tot een 
robuuste schoonheid – en ieder terras tot een aandachttrekker! De smalle
voegen zorgen voor een harmonieus beeld van het terras als geheel.

MUSKAT

TONKA
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Toepassingsvoorbeelden kunt U vinden
onder de QR-code hiernaast of op 
www.megawood.com/111

SIGNUM terrasplank,
Muskat, open voeg 

MEERKLEURIG 

 

GESCHAAFD 
OPPERVLAK 

 

SMALLE VOEG 

 
5 MM

ANTISLIP 

 

R10-C

BREEDTE

L XL  XXL



PREMIUM & PREMIUM PlUS TERRASPlANK 
Massa: 21 × 145 mm, 21 × 242 mm (Jumbo)
Oppervlakte: Oscillerend geschaafde bovenkant, geborstelde onderkant, 8 mm voeg
Brandpreventieklasse (alleen Premium Plus): Cfl-s1 DIN eN 13501-1:2010 („moeilijk ontvlambaar“)
Gesloten voeg: Groeflijst tijdens de montage bruikbaar bij voldoende niveauverschil en ventilatie onderaan

PRODUCTASSORTIMeNT – PREMIUM / PREMIUM PlUS TERRASPlANK

PREMIUM / PLUS 
natuurlijk geschaafd 
Uniek zoals de natuur zelf: de individueel geschaafde plankoppervlakten 
van onze megawood® PREMIUM terrasplanken. In een door octrooi 
beschermde schaafprocedure krijgen zij hun levendige structuur – dit maakt 
ons product uniek. Ontdek deze bijzondere oppervlaktestructuur in het spel 
van het licht. Nog luxueuzer wordt het met  PREMIUM PLUS en de fijnst 
mogelijke oppervlaktestructuur in twee donkere, hoogwaardige kleuren.

NATUURBRUIN 

NOOTBRUIN 

BASALTGRIJS 

PLUS: LAVABRUIN

PLUS: LEISTEEN-GRIJS

42
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PREMIUM terrasplank (Jumbo),
Natuurbruin, open voeg 

Toepassingsvoorbeelden kunt U vinden
onder de QR-code hiernaast of op
www.megawood.com/113

PREMIUM PlUS terrasplank (Jumbo),
Lavabruin, gesloten voeg 

Toepassingsvoorbeelden kunt U vinden
onder de QR-code hiernaast of op 
www.megawood.com/112

GESCHAAFD 
OPPERVLAK 

 

GESLOTEN VOEG

 

ANTISLIP 

 

R11-C

GESCHAAFD 
OPPERVLAK 

 

GESLOTEN VOEG 

 

ANTISLIP 

 

R11-C

MOEILIJK
ONTVLAMBAAR 

 
Cfl-s1

BREEDTE 

L XL  XXL

BREEDTE

L XL  XXL



PRODUCTASSORTIMeNT – DyNUM TERRASPlANK 

DYNUM 
onverwoestbaar mooi
Dynamisch verwaaide duinen van de Sahara hebben inspiratie geleverd
voor een plank met een unieke optiek. Raak enthousiast over de DyNUM 
terrasplank op Uw terras en beleef bij wisselende lichtinval de fascinerende 
uitstraling ervan. 

Voor Uw mooiste plek in de tuin alsmede voor projecten in hotels, 
buitencafés of kleuterscholen is DYNUM de juiste keus. 

Het homogene, doorgaand gekleurde houtmateriaal zonder extra 
kunststoflaag is bestendig bij zelfs de allergrootste belasting en is bijzonder
weerbaar.

CARDAMOM

NIGELLA

DyNUM TERRASPlANK
Massa: 21 × 242 mm, 25 × 293 mm
Oppervlakte: eenzijdig gestructureerde, oscillerend geborstelde en gepolijst oppervlakte, 5 mm voeg
Bijzonderheid: Gepolijst voor de allereerste bescherming, weerbaar, robuust
Brandpreventieklasse: Cfl-s1 conform DIN eN 13501-1:2010 („moeilijk ontvlambaar“)
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EXTRA STERK25 x 293 mm



Toepassingsvoorbeelden kunt U vinden
onder de QR-code hiernaast of op
www.megawood.com/114

DyNUM terrasplank,
21 x 242 mm
Cardamom, open voeg 
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GEMAKKELIJK TE
ONDERHOUDEN 

 

SMALLE VOEG 

 
5 MM

MOEILIJK
ONTVLAMBAAR 

 
Cfl-s1

ANTISLIP 

 

R10-C

BREEDTE

L XL  XXL
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lITUM STEENHOUTPlAAT
Massa: 21 × 295 mm
Oppervlak: eenzijdig gescharreerd, 5 mm voeg
Brandpreventieklasse: Cfl-s1 conform DIN eN 13501-1:2010 („moeilijk ontvlambaar“)
Gesloten voeg: Voegprofiel P5 achteraf bruikbaar bij voldoende niveauverschil en ventilatie onderaan

PRODUCTASSORTIMeNT – lITUM STEENHOUTPlAAT 

LITUM
Steenhoutplaat 
De LITUM steenhoutplaat verenigt de beste eigenschappen uit 3 werelden:
hout, polymeer en steen. Het gescharreerde oppervlak zorgt voor 
natuurgetrouwe kleur- en lichtspelen. 

De massieve verschijning in het praktische platenformaat verenigt de 
optiek en onderhoudsvriendelijkheid van een stenen plaat met de 
positieve eigenschappen van hout. Daarvoor mengen wij ons beproefd 
materiaal “Houtpolymeer” met steengranulaten en komen wij zodoende 
tot een bijzonder oppervlak, waarop u zich goed voelt.

LORBEER

SEL GRIS

INGWER
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Toepassingsvoorbeelden kunt U vinden
onder de QR-code hiernaast of op
www.megawood.com/143

lITUM steenhoutplaat,
Lorbeer, open voeg, verband met
verspringende voeg en megalite 
lineaire LeD-Lamp 

GEFRIJND 
OPPERVLAK 

 

GEMAKKELIJK TE
ONDERHOUDEN 

 

SMALLE VOEG 

 
5 MM

GESLOTEN VOEG 

 

P5

ANTISLIP

 

R10-C

MOEILIJK
ONTVLAMBAAR 

 
Cfl-s1

MEERKLEURIG 

 

BREEDTE

L XL XXL



PRODUCTASSORTIMeNT – FIX STEP SySTEEM ONDERCONSTRUCTIE

FIX STEP System,
onze flexibele 
onderconstructie
Met het megawood® FIX STeP systeem bieden wij U een doorlopend en 
doordacht systeem van inklikbare constructiebalken tot en met de
bevestigingsklem. een eenvoudige handhaving en een snelle manier van 
leggen kenmerken dit systeem. Tijdrovende voorbereidende activiteiten, 
zoals bijv. het vooraf boren in beton, behoren tot het verleden. Hoe dit 
precies werkt, vertelt U het megawood® bouwplan. 

Met het megawood® FIX STeP systeem kiest U voor een bijzonder 
comfortabele manier van leggen van Uw terrasdeklaag, ongeacht of met 
open of gesloten voeg. Dankzij het lage gewicht is FIX STeP tevens geschikt
voor de zwevende manier van leggen op dakterrassen. en met de variabele
hoogteinstelling zijn zelfs bestaande, one´en terrasdeklagen binnen de 
kortste tijd perfect afgedekt door een nieuwe laag. 

Ons bouwplan kunt U vinden onder
de QR-code hiernaast of op 
www.megawood.com/115
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Leggen op een oude 
terrasdeklaag

Zwevend leggen 
op dakterrassen

Leggen op een grindbed 

     
     



PRODUCTASSORTIMeNT – MEGAlITE lICHTSySTEEM

megalite 
voor nachtvlinders 
U wenst uw terras ook in het donker te bewonderen? Dan legt u met 
megalite sfeervolle lichtaccenten. De combinatie van lineaire lED-lampen 
en spots is de ideale aanvulling op onze megawood® terrassen. Het megalite 
systeem kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden. Ze kunnen 
individueel verkort worden en zijn zodoende geschikt voor elke terras-
grootte. De homogene lichtband straalt een aangenaam, warm licht uit. 
In het samenspel met de lED-spots creëren ze een individueel stuurbare 
lichtsfeer op uw terras. 

VOORDElEN
Individuele sturing: Lampen en spots per handzender dimbaar
Toebehoren: Afstandsbedieningsset, Repeater, verdeler & verlengingen
Montage: Lineaire lampen kunnen individueel worden ingekort en zo aan de grootte van uw terras 
worden aangepast. Alle onderdelen zijn individueel uitwisselbaar.
Energieklassen: De lampen worden met vast geïnstalleerde LeDs van de energie-e¡ciëntieklassen 
A++ tot A geleverd. De lampen kunnen in de behuizing niet vervangen worden. 

lINEAIRE lED-lAMP
H: 21 mm; B: 62 mm
L: 360/480/600 cm;
27 W/36 W/45 W; 
24 V DC IP65
aluminium/kunststof

lED-SPOT MINI /MAXI 
Ø 34 mm/Ø 60 mm
0,25 W/0,5 W; 24 V DC IP67
roestvrij staal horizontale bouwwijze

50

verticale bouwwijze
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Toepassingsvoorbeelden kunt U vinden
onder de QR-code hiernaast of op 
www.megawood.com/158

 



STEIGER 
Zelfs in zeer frequent benutte zones
is de megawood® constructiebalk
de eerste keuze. Deze kan zelfs als
deklaag voor een steiger gebruikt
worden.

TRAP
De megawood® constructiebalk
overtuigt door haar weersbesten-
digheid en stabiliteit. 

PRODUCTASSORTIMeNT – CONSTRUCTIEHOUT PROGRAMMA 

CONSTRUCTIEHOUT L: 360 cm
ROND |  VIERKANT |  
ACHTHOEKIG |  OVAAl 
Ø 90 mm | 90 x 90 mm | 
90 x 90 mm | 90 x 60 mm

Constructiehout –
Systeemelementen

PlANTENBAK 
100 x 100 cm
individuele afmetingen
op aanvraag

ZANDBAK
individuele uitvoering,
op aanvraag 

SCHUTTING
Schuttingelementen op
basis van de megawood®

constructiebalk en beton: 
een combinatie voor 
de eeuwigheid. 

CONSTRUCTIEBAlK 
40 x 112 mm / L: 360 cm
40 x 145 mm / L: 420 cm

KlEUREN 

KlEUREN 

BANK
40 x 112 mm, 
Totale lengte: 180 cm

KlEUREN KlEUREN KlEUREN 
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RHOMBUS PROFIEl
20,5 x 81 mm / L: 420 cm

KlEM
Roestvrij staal V2A en
Roestvrij staal V2A zwartgemaakt

 
   

  
   

  

Toepassingsvoorbeelden van het Rhombus 
profiel en de montagehulp vindt u onder de 
QR-Code hiernaast of in het internet op 
www.megawood.com/153

 

Het megawood® constructiehout is stabiel,
weersbestendig en krachtig. Uit de systeem-
elementen kunnen zandbakken, verhoogde
plantenbakken of behuizingen voor grond-
stoftonnen tot complete Carports* gebouwd 
worden. Het nieuwe Rhombus profiel maakt
aantrekkelijke houtbekledingen mogelijk en
kan zichtbaar vastgeschroefd of onzichtbaar
met een clip bevestigd worden. 

* Zie in dit verband alle bouwrechtelijke voorschriften.

 

KlEUREN
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NIEUWE 
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“Hout, weldoordacht...” Deze filosofie ziet men niet alleen in onze
veelzijdige terras- en tuinproducten. Ons megawood®

materiaal is nu ook in luchtige gevelhoogten
verkrijgbaar. Daarbij stromen al onze 
ervaringen en materiaalvoordelen in 
de bescherming van uw gebouw. 

Het megawood® gevelsysteem trotseert alle
elementen. Het systeem is waterafstotent,
weersbestendig en heeft vooral een lange
levensduur. De paneelvarianten in verschil-
lende breedten en oppervlakken versieren uw
gebouw, beschermen uw isolatie en vervullen
daardoor de energetische en ecologische
aanspraken van moderne gebouwen. 
Natuurlijk zoals altijd “met systeem”: onze
passende profielen en wandhoekstukken
maken met één klik de snelle montage mogelijk 
en scheppen ruimte voor isolatie en verluchting. 

Het megawood® gevelsysteem is zowel voor renovatie als nieuwbouw
geschikt, voor winkels en voor woningen.

Voor meer informatie, zie: www.megawood.com/139

NATUUR › VEZEl › GEVEl – Montagewonder nu ook
bij megawood®

INGWER

LORBEER

SEL GRIS

Ook verkrijgbaar in Varia Fondant zwart, 

Varia Grijs en Varia Bruin
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Informatie over het nieuwe megawood®

gevelsysteem vindt u op 
www.megawood.com/154



Terrassysteem

17 x 72 mm

L: 360 cm

17 x 72 mm

L: 360 cm

17 x 72 mm

L: 360 cm

17 x 72 mm

L: 360 cm

17 x 72 mm

L: 360 cm

17 x 72 mm

L: 239,5 cm

21 x 145 mm

L: 300/360/420/480/540/600 cm

21 x 242 mm (Jumbo)

L: 420/480/600 cm

21 x 195 mm

L: 420/480/600 cm

21 x 145 mm

L: 300/360/420/480/540/600 cm

21 x 242 mm (Jumbo)

L: 300*/360*/420/480/540*/600 cm

21 x 145 mm

L: 300/360/420/480/540/600 cm

21 x 242 mm (Jumbo)

L: 300/360/420/480/540/600 cm

21 x 242 mm

L: 360/420/480/540/600 cm

25 x 293 mm

L: 360/420/480/540/600 cm

21 x 295 mm

L: 239,5 cm

NATUURBRUIN

NOOTBRUIN

BASALTGRIJS

LAVABRUIN

LeISTeeN-GRIJS

VARIA FONDANT ZWART

VARIA BRUIN

VARIA GRIJS

NATUURBRUIN

NOOTBRUIN

BASALTGRIJS

LAVABRUIN*

LeISTeeN-GRIJS*

MUSKAT

TONKA

NIGeLLA

CARDAMOM

SeL GRIS

LORBeeR

INGWeR

8 mm

5 mm

8 mm

5 mm

5 mm

5 mm

Groeflijst 

Voeg-

profiel P5

Groeflijst 

nein

nein

Voeg-

profiel P5

TERRASPlANK Massa Voeg Voegprofiel Kleuren 

ClASSIC

ClASSIC VARIA

SIGNUM

DyNUM

lITUM

Tips en onderhoudsinstructies kunt U
vinden in de terras pas of op 
www.megawood.com/145

* enkel Premium Plus

PREMIUM/PlUS

STEENHOUTPlAAT

Gladde- 
randplank
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NATUURBRUIN LeISTeeN-GRIJS NOOTBRUIN 

MUSKAT

BASALTGRIJS

TONKA

LAVABRAUN

Alle afzonderlijke artikelen uit ons
assortiment vindt u in het bouwplan of 
op www.megawood.com/157

CARDAMOM NIGeLLA LORBeeR

SeL GRIS INGWeR VARIA BRUIN VARIA GRIJS VARIA FONDANT ZWART

  

 

 

 

Roestvrij staal 

Aluminium

Kunststof 

Roestvrij staal V2A 

geborsteld 

Ø 34 mm 0,25 W; 24 V DC IP67

Ø 60 mm 0,5 W; 24 V DC IP67

H: 21 mm; B: 62 mm

24 V DC IP65

L: 360 cm; 27 W

L: 480 cm; 36 W

L: 600 cm; 45 W

105 x 21 mm

L: 200 cm

CONSTRUCTIEBAlKEN 

40 x 60  mm | L: 360 cm

FIX STEP OPZETElEMENT 

79 x 58 x 63 mm

FIX STEP COMFORTPAD 

voor het dempen van stapgeluiden

FIX STEP OPNAME STANDAARD 

116 x 60 x 55 mm

FIX STEP STANDAARD PlAAT

270 x 180 x 71 mm

10 lumen per Spot

28 lumen per Spot

twee afdekvarianten voor

horizontale en verticale inbouw

729 lumen per lineaire lamp

972 lumen per lineaire lamp

1.215 lumen per lineaire lamp

(200 lumen/meter)

verbetert de verluchting en

beschermt de onderbouw 

tegen vocht

CONSTRUCTIEBAlKEN 

40 x 60  mm | L: 360 cm

RUBBEREN PAD 

60 x 100  mm

Dikte: 3/10 /20 mm

EENDElIGE 

BEVESTIGINGSKlEM

Vergemakkelijkte montage dankzij

het gereedschap “ZAMMER” 

megalite Massa + technische gegevens Materiaal Bijzonderheden 

FIX STEP

    
       

BETON-

RANDSTEEN 

ONDERCONSTRUCTIE

VENTIlATIEROOSTER

Opmerkingen: De lampen worden met vast geïnstalleerde LeDs van de energie-e¡ciëntieklassen 
A++ tot A geleverd. De lampen kunnen in de behuizing niet vervangen worden.
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LIMES schuttingsysteem

90 x 60 mm

L: 178,6 cm

40 x 112 mm

L: 178,6 cm*

Ø 90 mm

L: 220 / 270 cm

90 x 90 mm

L: 220 / 270 cm

90 x 90 mm

L: 220 / 270 cm

90 x 60 mm

L: 220 / 270 cm

270 x 35 mm

L: 160,2 / 180,5 /

210 cm

239 x 6 mm

L: 158,4 / 210 cm

OVAAl 

RECHTHOEKIG 

ROND

VIERKANT 

OCTOGONAAl

OVAAl 

AUGUSTA

gegolfd

COlONIA

glad

LAVABRUIN

LeISTeeN-GRIJS 

LAVABRUIN

LeISTeeN-GRIJS 

INGWeR

SeL GRIS

LORBeeR

Vorm Massa Kleuren Toebehoren 

STEINHOlZPlATTEN

GRENDEl*

PAlEN*

PANEElE**

GRENDEl-

VERBINDER

GRONDPlAAT 

PANEElHOUDER 

H-PROFIEllI  JST 

2-DElIG

(PAAl /GRENDEl)

Roestvrij staal 

zwartgemaakt incl. 

schroeven M6 x 30

120 x 120 mm

incl. schroeven

M8 x 80, verzinkt

voor gegolfde platen

16 stuks per veld,

Roestvrij staal 

38 x 30 mm

L: 156,6 / 178,6 / 

190 cm

LAVABRUIN

LeISTeeN-GRIJS 

Set voor 1 Schuttingveld bevat Aanwijzingen 

2 roestvrij stalen grendels

incl. stijlbevestiging

1 inleglijst

7 panelen Augusta

incl. toebehoren 

maximaal 10 % helling zonder schuine
snede van de panelen

Palen moeten afzonderlijk aangekocht worden. 
Ook met elk ander willekeurig stijlsysteem combineerbaar. 

**Het LIMeS schuttingsysteem kan bijvoorbeeld ook met acryl of compound
veiligheidsglas gecombineerd worden. Deze zijn verkrijgbaar bij de dealer. 

*In het constructiehoutprogramma
ook verkrijgbaar in 360 cm lengte. 

SCHUTTING-
SySTEEM

ROESTVRIJ STAlEN
GRENDEl

25 JAAR

GARANTIE 
tegen verrotting in de grond 
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SCHUTTINGElEMENT

COlONIA

Paneel Colonia, 7 stuks

Asafmeting: max. 190 cm 

(ovaale paal 187 cm)

Veldhoogte: max. 185 cm

SCHUTTINGElEMENT

AUGUSTA

Paneel Augusta, 7 stuks

Asafmeting: max. 190 cm 

(ovaale paal 187 cm)

Veldhoogte: max. 185 cm

DEUR /POORT

1.020 x 1.850 mm

Kozijn: 112 cm x 200 cm

Totale hoogte kozijn: 270 cm 

PANEEl

beide paneelvarianten verkrijgbaar 

lET OP

Kozijn krachtgesloten door middel 

van 5 schroeven M8 x 80 per kant 

met de stijl verbinden en daarna 

samen met beton omhullen. 

TERREIN VOlGEND

TRAPSGEWI JS

HOEKOPBOUW 

TERREIN VOlGEND 

SCHUIN 

HORIZONTAlE SCHUTTING 

ASCANIA

Grendel (Variabel aantal)

Grendel ovaal: 90 x 60 mm

Grendel rechthoekig: 40 x 112 mm

L: 178,6 cm

Asafmeting: max. 190 cm

Veldhoogte: max. 185 cm

SCHUTTINGElEMENT

AUGUSTA MET ROESTVRI 

J  STAlEN GRENDEl

Paneel Augusta, 7 stuks

Asafmeting: max. 190 cm 

(ovaale paal 187 cm)

Veldhoogte: max. 185 cm

SCHUTTINGVARIANTEN 

DEUR/POORT OPBOUWVARIANTEN 

70 cm

Uitgever: NOVO-TeCH Trading GmbH & Co. KG, Siemensstraße 31, 06449 Aschersleben, Duitsland
Concept/vormgeving/layout: toolboxx-media, Magdeburg, Duitsland
Tekst: toolboxx-media, Stefanie Härtel
Foto-credits: C. Wolf, S. Deutsch, H. Weidhase, S. Johanson, T. Lein, T. Gasparini, H. eichler, T. ebert, Produktfotografie-24 GmbH, 
I. Mäteling, K. Führer, P. Stark, ohenze – Fotolia, Yuriy Bucharskiy – istock
Wijzigingen voorbehouden. Kleuren en afbeeldingen kunnen op grond van de druktechnologie afwijken.
Versie van: 1. editie 2020 NL

INGWeR SeL GRIS LAVABRUIN LORBeeR LeISTeeN-GRIJS



www.megawood.com

Markering
UW VAKHANDElAARMEGAWOOD® INTERACTIEF BElEVEN

Met de megaplaner app voor iOS kunt U virtueel een megawood® terras
voor Uw huis leggen. Geef met het oog hierop gewoon de afmetingen
van Uw gewenst terras aan en U krijgt een individueel bouwplan! 
Bekijk Uw nieuw megawood® terras vanuit alle richtingen: van de 
onderconstructie tot en met de terrasplank. Gewoon deze marker-
pagina op de plek in positie brengen waar Uw terras gebouwd dient te
worden, met Uw smartphone of tablet de marker scannen en Uw nieuw
terras live en in 3D beleven. De marker voor het afdrukken vindt u ook
op www.megawood.com/118


