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AZEK terrassegulv er det mest vedlikeholdsfrie, holdbare og problemfrie 

terrassebordet per dags dato. Dette bordet legges EN gang og deretter skal 

det nytes resten av livet. Aldri mer beis eller maling. Siden bordene er 

massive og gjennomfarget i 100% PVC plast beholder det utseende med 

kun enkel rengjøring. Det er altså ugjennomtrengelig for vann, fuktighet, 

søl osv. Livstidsgaranti direkte fra produsent. 

 

Egenskaper:  

- Trenger ingen form for behandling i 

form av olje, beis eller maling.  

- Vil ikke sprekke eller flise seg opp.  

- Vil ikke råtne eller forfalle. 

- UV-bestandig med minimal falming.  

- Enkel og skjult montering med skrue 

og plugg. 

- Livstidsgaranti 

 PVC Terrassegulv  

2/6



 

Struktur & Fargevalg 

AZEK Terrassegulv har et natulig utseende av tre. Bordene imiterer enten 

beiset trevirke eller eksotiske tresorter. Alle bordene er av samme kvalitet 

og har dimensjon 140x25mm (BxH).  

Harvest kolleksjonen er ensfarget med et naturlig utseende av beiset tre.  

Vintage kolleksjonen med en naturlig etterligning av eksotiske tretyper.  

Island Oak Slate Grey 
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AZEK terrassegulv er lette i vekt og kan skrus og bearbeides akkurat som 

vanlige terrassebord i tre. Ved bruk av det prisvinnende CORTEX systemet 

med skrue og plugg blir monteringen helt skjult. Ingen forhåndsboring er 

nødvendig. Monteres på cc40 bjelker.  

Festemidler & Montering 

* Se monteringsmanual/video på www.azek.no 

CORTEX skjult innfesting 

Når man investerer i 

en vedlikeholdsfri terrasse så vil en 

kanskje ikke ha synlige skruer i 

overflaten. Vi tilbyr derfor Cortex 

fra Fastenmaster for skjult 

montering. En skrur og plugger 

hullene for en usynlig finish.  
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Timbertech RadianceRail Express står i stil til vårt vedlikeholdsfrie 

terrassegulv fra AZEK. Rekkverket består av en kompositt kjerne med et 

slitesterkt og værbestandig ytre skall i ren PVC. Sterkt og solid og også 

godkjent for installasjon over bakkeplan. Rekkverket er vedlikeholdsfritt og 

krever ingen innledende eller påløpende behandling i form av maling, beis 

eller annen type overflatebehandling. RadianceRail Express beholder sitt 

utseende og sin farge med kun normalt renhold. 25 års Garanti. 

Egenskaper:  

- Trenger ingen form for behandling i 

form av olje, beis eller maling.  

- Vil ikke sprekke eller flise seg opp.  

- Vil ikke råtne eller forfalle. 

- UV-bestandig med minimal falming.  

- Enkel montering. 

- 25 års garanti. 

 Kompositt rekkverk 
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RadianceRail Express er laget for rask og enkel montasje uten speialverktøy. 

Enkel montering med standard verktøy og gode instruksjoner. 

Utangspunktet for monteringen er trestolper i dimensjon 90x90cm. Kan 

også monteres i trapp med egen trappemodul.  

Innhold & Montering 

* Se monteringsmanual/video på www.azek.no 

INNHOLD 

Type Antall Lengde 

Stolpe 1 stk 244 cm 

Modul 1 stk 244 cm 

Baluster 1 pakke 91 cm 

Stolpepynt 2 stk  

Stolpeskjørt 2 stk  

Braketter 4 stk  

Paknnger 4 stk  

Byggesett 

RadianceRail Express selges i modul a’ 

2,44 løpemeter med alt tilbehør 

(baluster, braketter, pakninger).  

Rekkverks modul kan deles og tilpasses 

mellom stoplene ved behov.  

Stolpen er 2.44 meter og deles til to 

stolper i ønsket høyde. 
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