MILLBOARD.
H É T A L TE R N ATI EF VOOR
HARDHOUT EN COMPOSIET

MILLBOARD
Er is niets zo mooi als de uitstraling van een natuurlijke houtnerf. Millboard heeft
jaren geïnvesteerd in het perfectioneren van een alternatief voor tuinhout dat net
zo aantrekkelijk is, maar dan zonder de nadelen van dit soort natuurlijke
producten.
Met Millboard van AlterWood gaat u voor kwaliteit en duurzaamheid.
De samenstelling van onze planken is uniek en daardoor is er geen enkel ander
composiet dat de duurzaamheid en het gebruiksgemak evenaart. Daarnaast geeft
Millboard de meest natuurgetrouwe uitstraling, de planken zijn nauwelijks van echt
te onderscheiden. Omdat de planken verkrijgbaar zijn in twee soorten en zeven
kleuren, zorgt dit met een totaal van negen varianten altijd voor een match voor
uw buitenruimte.
Ervaar het zelf!

100% HOUTVRIJ

KLEURVAST

ANTISLIP

DUURZAAM

SPLINTERT NIET

ECO VRIENDELIJK

ALG AFSTOTEND

SNELLE MONTAGE

ROTVRIJ

25

25 JAAR GARANTIE

ONDERHOUDSVRIJE VLOER
U geniet toch ook graag van uw vrije tijd? Regelmatig onderhoud aan uw
buitenruimte past daar natuurlijk niet bij. Als u kiest voor echt hout of bamboe dan is
het lakken en beitsen van uw vloer noodzakelijk om het verouderingsproces af te
remmen. Dat kost u tijd en geld. Na een tijd zal het geheel zelfs vervangen moeten
worden omdat het begint te rotten. Millboard is gemaakt van een duurzame polymeerhars en een mix van polyurethaan welke in tegenstelling tot echt hout zorgt voor
een antislip toplaag waarop algen geen kans krijgen en het daarmee onderhoudsvrij
maakt. Het schoonvegen met een bezem en een klein sopje is het enige wat ooit
nodig zal zijn!

De kwaliteit van Millboard is
hoog. Zo hoog dat u van maar liefst
25 jaar garantie kunt genieten!
Dit verzekert u gedurende een
lange periode dat planken niet
zullen rotten, splijten, verkleuren
of gaan werken.

Millboard is gefocust op blijvende
duurzaamheid en daarmee is het
het eerste premium outdoorvloerenbedrijf ter wereld dat de
CO2-voetafdruk onafhankelijk
heeft laten bepalen. De CO2voetafdruk van Millboard is
slechts 430g CO²e per m²
Dit is dezelfde CO2voetafdruk als dat van
een koffie verkeerd of
één kilo bananen.

UITSTEKEND ALTERNATIEF
De uitstraling van echt hout zal elke buitenruimte goed doen. Hout heeft echter
regelmatig onderhoud nodig, wordt glad als het nat is en zal snel zijn originele
uiterlijk verliezen door vervorming, vlekken, verkleuring of het kan zelfs gaan
rotten. Millboard is anders! De houtvrije planken worden gevormd vanuit echte
eikenhouten mallen en zorgvuldig met de hand gekleurd. Dit maakt het de meest
natuurgetrouwe houtvrije vloer voor uw buitenruimte. Waar zelfs hardhout van de
hoogste kwaliteit zijn oorspronkelijke uiterlijk zal verliezen, is Millboard ontworpen
om zelfs de meest uitdagende omstandigheden te kunnen weerstaan.
Millboard is de beste keuze voor elke buitenruimte, groot of klein. Naast de
onderhoudsvrije eigenschappen is ook de montage in een handomdraai
geregeld. De planken zijn te zagen en te verwerken als echt hout en zonder
voorboren of verzinken zal het installeren u gemakkelijker en sneller afgaan dan
bij echt hout.
Omdat de unieke Lastane™ toplaag niet-poreus is heeft het de hoogste antislip
eigenschappen, zelfs in de meest extreme weersomstandigheden. Een veilig
gevoel voor u en het gezin. Met Millboard van AlterWood is uw buitenruimte dus
veiliger en zal er ook de komende jaren uitzien als nieuw!

MILLBOARD.
DE NATUURLIJKE SCHOONHEID EN CHARME VAN ECHT HOUT,
MAAR DAN ZONDER DE NADELEN.

PL AS-PRO ONDERLIGGERS
De speciale Plas-Pro onderliggers zijn de
ideale basis voor onder uw Millboard
terras. Zij vormen als onderbouw een
duurzame, slijtvaste en praktische
oplossing voor plekken die worden
blootgesteld aan vocht zoals terrassen,
vlonders, steigers, zwembaden,
dakterrassen en promenades. De
Plas-Pro balken en planken zijn gemaakt
van 100% gerecycled plastic, waardoor
het niet zal rotten, splinteren of splijten.
In openbaar of commercieel gebruik ook
goed te gebruiken voor het realiseren van
trappen, bruggen of aanlegsteigers.

ONZICHTBARE BEVESTIGING
Voor een perfecte montage wordt
aangeraden om de Durafix zelfborende
rvs-schroeven te gebruiken. Door de
speciale Lastane™ toplaag hoeft er niet te
worden voorgeboord, hoeven er geen
schroeven te worden verzonken en zijn
geen onhandige clipbevestigingen nodig.
Bij het vastschroeven zal de Lastane™
toplaag zichzelf weer over de schroef
heen sluiten en zal deze nauwelijks zichtbaar blijven. Het resultaat: de meest
strakke en natuurlijke uitstraling.

KLEURVARIANTEN

ENHANCED GRAIN | EIKEN
Het Eiken creëert een klassieke vloer die traditioneel oogt, maar toch een
eigentijdse uitstraling geeft. De afwerkingen van de houtnerf hebben een Lastane™
antislip oppervlak dat stijlvol en duurzaam is, zelfs in de meest veeleisende omgevingen en
omstandigheden. Het recreëert de subtiele nuances die alleen natuurlijk hout kan geven.

EIKEN
ZANDWIT

EIKEN
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K TA
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EIKEN
GRIJS

SERIE EIKEN
BESCHIKBAAR
IN AFMETING
3600x176x32mm

WEATHERED OAK | OUD EIKEN
Het Oud Eiken maakt van uw vloer een tijdloze schoonheid. Het is een replica van
eiken planken van meer dan 100 jaar oud. De planken hebben een Lastane™
antislip oppervlak dat een grove afwerking heeft en daarmee authentiek lijkt maar
toch ook veilig is, zelfs in de meest natte weersomstandigheden. Met deze vloer
creëert u de kenmerkende verweerde look, maar dan zonder het wachten.

OUD
EIKEN
VERKOOLD
K
KOOLD

ECO VRIENDELIJK
De grondstoffen die gebruikt zijn bij
de ontwikkeling van Millboard
zijn niet schadelijk voor mens en milieu.
Omdat het een mix is van onder
andere gerecycled materiaal, helpt het
de afvalberg te verminderen. Omdat
geen enkele boom zal worden gekapt
voor de vervaardiging van het product,
draagt het ook bij aan het behoud van
de aarde. Daarbij komt dat wegens de
lange levensduur van onze producten
het zorgt voor brandstofbesparing en
een reductie van de CO2-uitstoot.

OUD
EIKEN
BRUIN

OUD
EIKEN
GRIJS

SERIE OUD EIKEN
BESCHIKBAAR
IN AFMETING
3200x200x32mm

100% HOUTVRIJ
Wie droomt er niet van?
Een prachtige houten vlonder of terras.
Alleen hoe houdt u uw buitenruimte net
zo mooi als dat het was op het
moment dat het werd neergelegd?
Simpel: Kies voor de nieuwste
generatie 100% houtvrij composiet:
Millboard van AlterWood!
Geen jaarlijks onderhoud, geen lelijke
verkleuringen en geen algvorming.
Glijpartijen behoren vanaf nu
dus tot het verleden en daarbij
is het een duurzame keuze!

Niet zeker van uw keuze uit de negen varianten?
Met een sample kunt u eenvoudig bekijken of
de kleur en/of structuur bij uw buitenruimte
past. Samples hebben de breedte en dikte
van een normale plank en zijn tegen een
geringe vergoeding (en gratis verzending!)
al binnen twee werkdagen bij u in huis.
Wilt u meer informatie over
Millboard en wat AlterWood
daarbij voor u kan betekenen?
Kijk dan op de website
of stuur ons een e-mail.
www.alterwood.nl
info@alterwood.nl

WWW.ALTERWOOD.NL

