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Geselecteerde Innovaties in 2015 & 2016
Een jury van tien deskundigen op het gebied van ontwerp, architectuur, interieur,
media en de onroerend goed markt beoordelen de producten in de verschillende
categorieën op basis van specifieke criteria inclusief de relevantie voor verschillende
doelgroepen, technologische innovatie, ontwerp concept en kwaliteit.
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GEEN
Schroeven

GEEN schroeven zijn nodig
om de planken op hun
fundering te monteren!

…Zeg de problemen
die ze veroorzaken maar gedag!

Met iDecking kunt u genieten
van het lopen op een geheel
schoon en vlak terrasoppervlak.
In tegenstelling tot traditionele
bevestigingssystemen en
technieken, heeft iDecking
geen afstandhouders, spijkers
of schroeven nodig, die de
montagetijd drastisch verhogen
en het productleven verkorten.

het gloednieuwe “groene”
materiaal ontwikkeld door
iDecking.

DURO’s

voornaamste
ingrediënt is Rijst-Vlies; een
bijproduct van de verwerking
van
rijst.
Normalerwijs
wordt het vlies weggegooid
en verbrand en draagt het
daarmee in belangrijke mate
bij aan de CO2 uitstoot.
iDecking is trots een manier
gevonden te hebben om het
een nieuw leven te geven als
een product van Wereldklasse.

DURO is uniek en natuurlijk
om te voelen en te zien, een
product dat 100% recyclebaar
is, alsof Moeder Natuur het
zelf gemaakt heeft.

100% Eco-Vriendelijk

DURO is de naam van

oudsvriendelijk

Onderh

iDecking vermindert de behoefte
aan periodiek onderhoud
aanzienlijk.
Onze innovatieve systemen zijn
ontworpen om de belangrijkste
problemen, die bij andere
terrasplanken producten aan de
orde komen, te voorkomen.

Tijd besparen is geld besparen.
iDecking
systemen
zijn
ontworpen om montagetijden
– meestal vijf keer – te
versnellen.

Montage

Snelste

Aangepaste Kleuren

Teak

iDecking biedt een brede selectie kleuren voor DURO
aan.

Coffee

Ons innovatieve composietmateriaal kan zelfs als hout
worden gekleurd.
Geweldig nieuws:
Een verzoek voor een aangepaste kleur? GEEN
PROBLEEM! In de meeste gevallen is ons laboratorium
in staat om u de kleur van uw keuze aan te bieden.

Clear

Terra

White

Aged

Hoe iDecking

Werkt?

EASYCLICK
EASYCLICK
EASYCLICK

Gelooft u dat u in staat bent om uw terras te
monteren met behulp van alleen uw voeten?

EasyClick systeem
EasyClick is het innovatieve systeem waarmee je iDecking Revolution planken eenvoudig met behulp
van je voeten monteert. Geen noodzaak om spijkers, schroeven, boren, afstandhouders of “verouderde”
klemmen te gebruiken. Het EasyClick systeem zorgt voor een snelle, eenvoudige en probleemloze
montage.

Hoe werkt het EasyClick systeem?
EasyClick bestaat uit een rail-fundering, die wordt geleverd met gepatenteerde, vooraf geïnstalleerde
en gesepareerde, EasyClick nylon klemmen. Onze gepatenteerde, gegroefde terrasplanken worden daar
simpelweg ingedrukt en vergrendeld.

Wat
•
•
•
•
•
•
•

zijn de hoogtepunten van het

EasyClick

systeem?

Terrasmontage tot 5 keer sneller dan de traditionele terrasbouw
Planken hebben geen schroeven, spijkers of andere bevestigingsmiddelen nodig
Drastische vermindering van montagefouten
“Moeiteloze” montage
Veroorzaakt geen waterophoping
Meer structureel verband en kracht
Zelf-vergrendelend en zelf-richtend systeem

Watch the Video

Terrasbouwer’s zone

Geen pijn
meer!!!

Professionele terrasbouwers zullen heel blij zijn te weten dat
het iDecking EasyClick systeem hen niet de hele dag lang
op hun knieën zal dwingen en ook de montagetijd drastisch
zal verminderen.
Zeg gedag tegen de tijdsverspilling bij het uitlijnen van elke
terrasplank, omdat ons EasyClick systeem automatisch
voor u uitlijnt! EasyClick fundering-rails worden om de 35
cm geplaatst, zodat elke terrasplank op vier verschillende
punten wordt vergrendeld en de sterkte van het hele vloerof wandoppervlak wordt vergroot.
Voor elk terras ontwerp zijn speciale EasyClick klemmen
beschikbaar.

Repareer uitzetting en krimp afwijkingen met

iJac
verkrijgbaar voor

EasyChange en EasyClick Duro planken.

EasyClick Systeem klemmen:
KLEM A

VOORBEELDEN VAN KLEM COMBINATIES

voorbeeld

CLIP BS + AD

voorbeeld

CLIP AS + BD

Hoofdklem geïntegreerd in de standaard
fundering. Deze klem verbindt de
profielen om lineair ontworpen vloeren of
wandbekleding te maken.

KLEM AD / AS (halve klem A)
Deze klemmen worden gebruikt als het niet
mogelijk is om KLEM A te monteren aan de
uiterste linkerkant (Klem AS) of rechterkant
(Klem AD) van de vloer.

AD

AS
KLEM B

voorbeeld

Met deze klem kunnen 2 verticale
profielen en 1 horizontaal profiel worden
gemonteerd, zodat de ontwerprichting
kan worden omgedraaid.

KLEM BD / BS (halve klem B)
Deze klemmen worden gebruikt als het niet
mogelijk is om KLEM B te monteren aan de
uiterste linkerkant (klem BS) of rechterkant
9(klem BD) van de vloer.

BD

BS

voorbeeld

CLIP BD + BD or BS + BS

EASYCHANGE
EASYCHANGE
EASYCHANGE

1. Draai de sleutel

Gelooftterrasprofielen
u dat u in staat bent om op enig moment één of meer
zonder een schroevendraaier te
gebruiken te verwijderen?

2. Verwijder en vervang de plank

EasyChange systeem
EasyChange is het enige systeem ter wereld dat u de mogelijkheid biedt om met de speciale
iDecking sleutel elke afzonderlijke plank in uw terras te verwijderen en te vervangen. Het is niet
nodig om boren, schroeven, afstandhouders of “verouderde” klemmen te gebruiken.
Het iDecking Easy Change systeem garandeert een snelle, simpele en probleemloze montage.

Hoe werkt het EasyChange systeem?
EasyChange is samengesteld uit een fundering met speciale, vooraf gesepareerde, roterende nylon
nokken. Terrasplanken worden met een simpele draai van de EasyKey op hun plaats vergrendeld.

Wat

zijn de hoogtepunten van het

EasyChange

systeem?

• Verwijder en vervang elke terrasplank op elke plaats in de vloer
• Tot 50% snellere montage vergeleken met traditionele terrasbouw
• Veroorzaakt geen waterophoping
• Meer structureel verband en kracht

Watch the Video

Materialen
composiet & hout

DURO
DURO

is een gloednieuw materiaal ontwikkeld door iDecking Revolution. Hoewel de

samenstelling geheim is, stelden we al eerder dat DURO’s belangrijkste ingrediënt Rijst Vlies
is; een bijproduct van de verwerking van rijst. Dit vlies, gemengd met ongebruikte polymeren,
maakt dit tot een ongelofelijk veelzijdig, sterk en duurzaam materiaal.

DURO voelt en ziet er zeer natuurlijk uit. Het kan met elke bij iDecking verkrijgbare kleur voor
een extra beschermlaag verkleurd of behandeld worden. DURO is 100% recyclebaar; het
eco-vriendelijke materiaal dat Moeder Natuur zelf gemaakt zou hebben.

DURO terrassen kunnen zowel op het EasyClick als het EasyChange systeem worden gemonteerd.
Planken zijn zowel met vlakke of antislip oppervlakken verkrijgbaar.

Wat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zijn de hoogtepunten van

DURO

Eco-vriendelijk – 100% recyclebaar
Onderhoudsvriendelijk
Zeer stabiel en duurzaam
Kan naar wens behandeld en/of gekleurd worden
Geen splinters; blootvoets lopen geen probleem!
Weerbestendig en waterbestendig
Bestand tegen Uv-stralen
Bestand tegen insecten en termieten
Klasse B1 vuurbestendig

materiaal?

G
elooft u dat het meest innovatieve en
eco-vriendelijke terras is gemaakt van Rijst Vlies?

DURO
DURO
DURO

DURO mm. 140x25x2800

DURO mm. 140x25x2800

DURO mm. 140x24x2800

EasyClick

EasyClick

EasyChange

Aluminium fundering
mm. 21x62

Aluminium fundering
mm. 21x62

Aluminium fundering
mm. 25x50

Vlak oppervlak

Antislip oppervlak

Vlak oppervlak

DUROExcellence

De DUROExcellence lijn brengt ons onderscheidende composiet materiaal naar een hoger niveau.
Het levert de meest natuurlijk en duurzame gekleurde terrasplanken die er zijn. De verbinding
van ongebruikte PVC en Rijst Vlies wordt voor het persen gekleurd, om de kleurgelijkheid en
nerfconsistentie in elke plank volledig te garanderen. Dit maakt de kleur van de terrasplanken in
vergelijking met verkleurde exemplaren veel weerbaarder tegen krassen en versluiering.
DUROExcellence is verkrijgbaar in zeven kleuren. Zes daarvan zijn afgemaakt met een houtnerf
effect dat elke plank uniek maakt! Net zoals reguliere DURO is DUROExcellence een
eco-vriendelijk, natuurlijk voelend materiaal. In de loop der tijd behoudt DUROExcellence het
geweldige houtnerf en glans effect. DUROExcellence is verkrijgbaar voor zowel EasyClick als
EasyChange iDecking montage systemen.

Wat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zijn de hoogtepunten van

DURO Excellence

materiaal?

Gekleurd vóór persing
Houtnerf effect in zes kleuren
Eco-vriendelijk – 100% recyclebaar
Onderhoudsvriendelijk
Zeer stabiel en duurzaam
Geen splinters; blootvoets lopen geen probleem!
Weerbestendig en waterbestendig
Insect- en termietbestendig
Klasse B1 vuurbestendig
Verkrijgbaar voor zowel EasyClick als EasyChange montage systemen

Beschikbare Kleuren
TEAK
houtnerf effect

TERRA
houtnerf effect

IVORY WHITE

MOOR OAK
houtnerf effect

DENIM
houtnerf effect

SADDLE
houtnerf effect

DURO

Materiaal kenmerken

Technische Details

Trekbreuksterkte
Rekbreuksterkte
Warmtegeleiding
Dichtheid
Spijker-verwijder test
Schroef-verwijder test
Luchtvochtigheidsgedrag
Wateropname

35.1 N/mm2
3%
015 W / (mk)
ca 1280Kg/m3
ASTMD 6117
ASTMD 6117
very low humidity absorption
no dimensional change
very low humidity absorption
no dimensional change

Lineaire uitzetting bij 40°C
Uitstoot Test
(TUV Singapore, september 2010)
Formaldehyde uitstoot

105 N
312 N

0,26%
ASTM D570
0,13%

<0,01mg per m3 per hour

Ftalaat uitstoot
DEHP (Di-ethylhexylphtalate)
DBP (di-n-butylphtalate)

<0,003mg per m3 per hour
<0,003mg per m3 per hour

BBP (Benzybutylphtalate)
Brandgedrag

<0,003mg per m3 per hour
B1

Ruw Materiaal

rijst vlies, ongebruikte pvc

Testen Universiteit Hamburg
Gladheid
Weerstand tegen materiaalmoeheid
Knikeigenschappen
Vervormingsgedrag
Vochtweerstand onder periodieke
omstandigheden

Zwelling en wateropname
Lineaire temperatuur uitzetting

CEN/TS 15676
EN 477
EN 310
EN 15534
EN 321

pass
pass
pass
pass
pass

EN 317
ISO 11359-2

pass
pass

DARK CHOCO
houtnerf effect

ETHERNO

100% BAMBOE

iDecking Revolution is een vooraanstaand bedrijf op het punt van innovatie van terrassystemen
en materialen, dat altijd rekening houdt met nieuwe groene en eco-vriendelijke oplossingen. Dit
heeft ons ETHERNO gebracht: het nieuwe terrasmateriaal van 100% bamboe.
Bamboe groeit veel sneller dan welke andere boom ook en is één van de meest vruchtbare
grondstoffen op de wereld. Dit maakt ETHERNO tot een product met CE en FSC milieu
certificaat. Dankzij een gespecialiseerd proces van diepe verkoling, onderscheidt onze natuurlijke
ETHERNO zich op het punt van sterkte, stabiliteit en duurzaamheid.

ETHERNO

terrassen kunnen zowel op het EasyClick als EasyChange systeem worden

gemonteerd.

Wat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zijn de hoogtepunten van

ETHERNO

Eco-vriendelijk – 100% gemaakt van bamboe
FSC gecertificeerd product
Onderhoudsvriendelijk
Zeer stabiel en duurzaam
Geen splinters; blootvoets lopen geen probleem!
Weerbestendig en waterbestendig
Natuurlijke veroudering en glans
Insect- en termietbestendig
Brandvertragend (klasse 1)

materiaal?

Bamboe groeit veel sneller dan welke andere boom ook en
is één van de meest vruchtbare grondstoffen op de wereld.
Dit maakt ETHERNO tot een product met
CE en FSC milieu certificaat.

ETHERNO mm. 140x20x1850

ETHERNO mm. 140x20x1850

EasyClick

EasyChange

aluminium fundering
mm. 21x62

aluminium fundering
mm. 25x50

vlak of antislip oppervlak

vlak of antislip oppervlak

BAMBOO
BAMBOO
BAMBOO

Houten Terrassen
en Wandbekleding
TEAK
120x19 mm.

TEAK
120x19 mm.

IPE 90
90x25 mm.

IPE 90
90x25 mm.

EasyClick

EasyChange

EasyClick

EasyChange

Verkrijgbaar met zowel vlak
als antislip oppervlak

Verkrijgbaar met zowel vlak
als antislip oppervlak

Verkrijgbaar met zowel vlak
als antislip oppervlak

Verkrijgbaar met zowel vlak
als antislip oppervlak

aluminium fundering
mm. 21x62

aluminium fundering
mm. 25x50

aluminium fundering
mm. 21x62

aluminium fundering
mm. 25x50

iDecking Revolution biedt een select
aanbod van nobele houtsoorten, zoals:
Teak, Ipé, Angelim Amargoso.
Altijd bevoorraad met respect voor de
meest recente internationale wetgeving.
Afmetingen van houten terrassen kunnen
afwijken naar gelang verkrijgbaarheid
op de markt.

WOOD
WOOD
WOOD

IPE 140
140x25 mm.

IPE 140
140x25 mm.

ANGELIM AMARGOSO
120x21 mm.

ANGELIM AMARGOSO
120x21 mm.

EasyClick

EasyChange

EasyClick

EasyChange

Verkrijgbaar met zowel vlak
als antislip oppervlak

Verkrijgbaar met zowel vlak
als antislip oppervlak

Verkrijgbaar met zowel vlak
als antislip oppervlak

aluminium fundering
mm. 21x62

aluminium fundering
mm. 25x50

aluminium fundering
mm. 21x62

Verkrijgbaar met zowel vlak
als antislip oppervlak

aluminium fundering
mm. 25x50

Frame / Rail profielen
DURO

ETHERNO

Teak

Ipe 140

Ipe 90

Amargoso

mm. 20x140

mm. 19x120

mm. 25x140

mm. 25x90

mm. 21x120

mm. 25x70

mm. 10x95

Kleurbehandelingen
Standaard DURO planken worden onbehandeld geleverd. Om uw planken het best te beschermen, raden wij hetzij een transparante
of een kleur behandeling aan. Dankzij onze met nanotechnologie geïntegreerde behandelingen, zullen deze speciale kleuringen
DURO beschermen tegen vuil en vlekken en zal schoonmaak veel makkelijker worden.

Clear

Coffee

Teak

Aged

White

Terra

DURO klikbaar trap profiel (voor het EasyClick systeem)
Het EasyClick Trap Profiel maakt het maken van traptreden
mogelijk. Bijstellen en afwerken van uw terrasprojecten is
ook mogelijk. Is het ooit gemakkelijker geweest?

iDecking Revolution

iDecking Revolution wordt u gebracht door een Italiaans bedrijf dat ontstaan is om te
innoveren op het gebied van terrassen en wandbekleding in de openlucht. Ons team
heeft samen met sommige van ’s werelds meest belangrijke architecten, ontwerpers en
gekwalificeerde terrasbouwers jarenlang onderzoek gedaan en ontwikkeld. Dit onderzoek
heeft ons in staat gesteld om alle belangrijke problemen met betrekking tot traditionele
technieken en materialen voor terrasbouw te verkleinen en een echte revolutie in terrasbouw
te ontketenen.
• Gelooft u dat u in staat bent om uw terras met uw voeten te installeren?
• Dat u in staat bent om één of meer afzonderlijke terras profielen op elk punt te verwijderen zonder een
schroevendraaier te gebruiken?
• Of om te ontdekken dat het meest innovatieve, bestendige en eco-vriendelijke terras gemaakt is van
Rijst Vlies?
iDecking Revolution maakt dit allemaal mogelijk!

Onze gepatenteerde systemen EasyClick en EasyChange versimpelen en revolutioneren alle
tradities met betrekking tot montagesystemen waar ook ter wereld. DURO is de naam
van het meest innovatieve en 100% recyclebare materiaal dat we bestudeerd hebben om
alle problemen met betrekking tot stabiliteit, weerstand en levensduur van traditionele
houtsoorten te verhelpen, en dat nu via het iDecking Revolution aanbod verkrijgbaar is.

FAQ
FAQ
FAQ
Waar is DURO van gemaakt?

DURO bestaat uit een mix van ongebruikte polymeren (PVC) en afvalproducten uit de landbouw (rijst vlies), gemengd in
een innovatief en geheim proces om het ongelofelijke materiaal op basis van persing te verkrijgen.

Hoe wordt DURO verwerkt?

DURO wordt als hout verwerkt, met standaard houtbewerkingsapparatuur en machinerie. Het kan worden gesneden,
geboord, geschuurd, gelijmd en geverfd als of het een stuk teakhout is.

Hoe houd ik mijn terras mooi en schoon?

Zowel DURO als Wood Decking kunnen verkleuren door vet, wijn, koffie en andere zaken; grijp, indien mogelijk, direct
in met een normaal schoonmaakmiddel. Als de vlek blijft, kunt u die verwijderen door in de nerfrichting licht te schuren
met 40-60 schuurpapier. Wij raden aan om één of meer lagen beschermende transparante behandelverf aan te brengen
om uw terras te beschermen tegen vuil en om schoonmaak te vergemakkelijken.

Is DURO een duurzaam product?

JA! DURO is 100% recyclebaar materiaal. Het belangrijkste ingrediënt, rijst vlies, is een hernieuwbare grondstof die in
vergelijking met hout op zeer korte termijn vervangen kan worden; bovendien zou het rijst vlies dat gebruikt wordt om
DURO te maken anders als afval beschouwd en verbrand worden, zodat CO2 geproduceerd wordt.
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