
Hoog afwerkingsniveau, onzichtbaar
Gemakkelijk en snel te plaatsen
Laat het uitzetten van de planken toe
Altijd demonteerbaar, zelfs de middenste planken
Hoogtechnisch materiaal, roestvrij staal
Zelfborende schroef: nog meer tijdwinst
Nieuwe beginclip
Regelmatige voegen
Bruikbaar op vele houtsoorten
Ook verticaal te plaatsen

B-fix is een revolutionair onzichtbaar bevestigingssysteem dat een 
perfekte afwerking van uw terras garandeert. In roestvrij staal 
vervaardigd, dit systeem biedt een bijzonder lange levensduur aan uw 
terrasplanken. B-fix is eenvoudig te installeren en laat u veel tijd winnen. 
Op meer dan 200.000 m2 geplaatst en op veel exotische houtsoorten 
uitgetest, B-fix is de partner van uw houten terras.

EEN PERFECTE AFWERKING VOOR EEN SNELLER, STERKER EN BETER VERZORGD RESULTAAT



 
 

  

Onaantastbaar, snel en gemakkelijk te plaatsen, demonteerbaar, veer- en geheugeneffekt 

Het B-Fix concept maakt het mogelijk om tot 40% tijd te winnen ten opzichte van traditionele werkwijze 
(schroeven door de planken).

Hardhout met dikte van min. 20mm en breedte van max.160mm. Ideale afmetingen: 20/140mm, profilering 
met Leitz frezen, model B-Fix. Onderconstructie in hardhout met afstand tussen de onderbalken van 49cm.

Ipe, Padouk, Afrormosia, Cumaru, Itauba, Tali, Limbali, Lariks, Douglas, Bamboe, Teak,…

B-Fix One en B-Fix Border: inox 301, B-Schroef en Border-Schroef: inox A2

Inox (brons getint)

De B-Fix Border maakt het mogelijk om de buitenkant van de plank, tot de rand, vast te maken zonder 
zichtbare schroeven. De binnenkant van de plank wordt vastgemaakt door middel van een B-Fix One. 

Het veer- en geheugeneffekt van B-Fix One en B-Fix Border maakt het uitzetten van de planken mogelijk 
naar gelang de seizoenen maar brengt de planken telkens in hun oorspronkelijke positie.

B-Schroef en Border-Schroef

Ideale vochtigheidsgraad:18%, de optimale vochtigheidgraad van de streek = (v zomer + v winter)/2. 
Bv: Oostende (22+18)/2=20, Brussel (22+16)/2=19, Rijsel (22+14)/2=18, Marseille (17+11)/2=14.

B-Fix One: Planken van 20/140mm: ±17 B-Fix/m², planken van 20/100 mm: ±23 B-Fix/m²
B-Fix Border: ±2,5 B-Fix Border/m

B-Fix One: 40mm x 34mm x 8,5mm, B-Schroef: 5mm x 35mm – Tx 20
B-Fix Border: 40mm x 58mm x 8,5mm, Border-Schroef: 5mm x 40mm

B-Fix One: 100 B-Fix, 100 B-Schroeven, 1 Torx bit 20x50mm
B-Fix Border: 5 zakjes met 10 B-Fix Border en 10 Border-Schroeven

B-Fix® - Patent 03100449.2
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