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Krea-Line

VOORWOORD

Groen en natuur is een hedendaagse trend. Onze maatschappij, de media, de mode,….
alles kleurt ‘groen’
Groen zet ook aan tot creëren, maar groen brengt ook rust. We kampen met meer
stress, meer werk, meer dingen die we moeten combineren,…
Rust creëren is dus belangrijk en meer en meer tracht men dit te realiseren in de
hedendaagse tuin en woonomgeving.
Aansluitend bij deze trend kan in de woning en tuinsector de trend naar kwaliteit
en duurzaamheid worden vastgesteld. Bij kwaliteit denk je vandaag dan trouwens
onmiddellijk aan duurzaamheid. En terecht, duurzaamheid net als duurzame
ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn de afgelopen twintig
jaar gevestigde begrippen geworden.
Nu onze maatschappij evolueert naar het gebruik van meer duurzame en milieubewuste
materialen kiezen we om voor onze woning en tuinomgeving met duurzame en
milieuvriendelijke materialen te werken. We willen iets dat gezond is voor onszelf en het
milieu. Liefst iets met een duurzaam en kwalitatief karakter. Geen verspilling, vervuiling,
wegwerpcultuur, …
Dit zijn waarden die steeds bij Jadimex aanwezig waren, reeds voordat onze
maatschappij zich hiervoor volop zou inzetten. Voor de opbouw van tuinelementen,
terrassen, wanden, gevelbekleding… wordt dus geopteerd voor duurzame,
onderhoudsvriendelijke en milieubewuste materialen.
Een volgende fase die deze tendens veroorzaakt is de circulaire economie. Ook hiervoor
zijn we klaar om je met het nodig advies en materialen bij te staan om aan al deze
hedendaagse verwachtingen te voldoen.

foto’s cover: Tuinmakers - Verdonck Mario - Willemsens Tuinwerken
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HOUT
WAT U VOORAF ZEKER DIENT TE WETEN
Tuinhout, wat u vooraf zeker dient te weten.
Kwaliteitsnorm &
wormgaten

Omdat hardhoutbomen meestal enkel takken en bladeren in de kroon hebben, noemt men hardhout van
deze bomen vaak “foutvrij”. Toch is een kwast of kruisdaad in hardhout geen fout, echter een volkomen
natuurlijke eigenschap. Dit geldt ook voor de kleurverschillen tussen de planken onderling. Ook pinholes
(= wormgaten) vormen zo een natuurlijk aspect: dit zijn kleine gaatjes, veroorzaakt door nathoutboordertjes,
insecten die zich voeden met de sappen van de boom. Nadat de boom gekapt is sterven deze insecten en
bestaat er dus geen gevaar meer dat er nieuwe pinholes ontstaan. Deze pinholes hebben geen invloed op
de duurzaamheid of op de statische eigenschappen van het hardhout.
Wij, bij Jadimex, trachten steeds door onze kwaliteitsselectie een duidelijk hogere standaard te hanteren
dan de geldende FAS-normen en trachten een minimum van bovengenoemde “fouten” te leveren. Compleet
vermijden van deze karakteristieken in het tuinhout zou niet juist zijn omdat wij natuurlijk ook trachten om
milieubewust te werk te gaan.

Uitbloeden

Sommige hardhoutsoorten bloeden uit. Zo noemt men het uittreden van de inhoudsstoffen uit het hout.
Overtollige inhoudsstoffen kunnen bij blootstelling aan weersinvloeden echter uitlogen en moeilijk te
verwijderen vlekken op omliggende materialen achterlaten. Pas dus steeds op of laat u door ons informeren
voordat u hardhout gebruikt in de omgeving van bleke natuursteen, een vijver of een zwembad.

Lengtematen

Hout wordt altijd in de lengte verzaagd in standaard voetmaten, maar is nooit gekantrecht. In Europa
worden deze lengtematen in het hout uitgedrukt in millimeters of centimeters, doch zijn dit steeds
omrekeningen vanuit een standaard voetmaat. Dit wil zeggen dat er een afwijking mogelijk is tussen de
vermelde lengtematen op uw bestelbon/factuur en de geleverde lengtematen. Deze afwijking kan van
plank tot plank verschillen omdat het geen haaks afgekorte lengtes betreft, de plank kan dus enkele cm
korter of langer zijn dan vermeld op de factuur.

Kopscheuren en
andere scheuren

Hardhouten planken drogen zeer snel aan de kopse kanten, duidelijk sneller dan aan de langskanten. Dit kan
voor kopscheuren zorgen. Daarom worden terrasplanken beter tijdens de plaatsing van het terras op maat
gezaagd. Ook op de oppervlakte van een plank kunnen scheuren ontstaan door de droging. Dit is volkomen
natuurlijk gedrag en is niet te vermijden, al verschilt de gradatie wel per houtsoort. Naarmate het tuinhout
een evenwichtsvochtgehalte bereikt neemt de grootte en lengte van deze scheuren in sterke mate terug af.

Montage

Over het algemeen geldt: hardhout dient altijd voorgeboord te worden, want zonder voorboren kunnen
schroeven makkelijker afbreken, kan het hout splijten en zijn verbindingen niet stevig. Een geschaafde plank
of balk en zeker de langere lengtes kan de neiging hebben om krom te trekken. Een beperkte kromming
(ongeveer +-1 cm/1m) is bij de aanleg makkelijk te corrigeren en is dus bruikbaar. Als de kromming te groot
is worden de planken of balken niet meegegeven. Wij raden aan om het hout bij stockage voor plaatsing
steeds te beschermen tegen zon en regen.

Vochtgehalte

Hout is een natuurproduct dat kan uitzetten en krimpen door het veranderen van het vochtgehalte. Als
deze verandering te snel gebeurt dan vervormt het hout. Het is aan te raden het hout te drogen voordat
het tot eindproduct verwerkt wordt. Als het te veel moet drogen in zijn toepassing dan zou het kunnen
krimpen, vervormen en scheuren.
In de praktijk is het dus aan te raden om het hout te drogen tot een vochtgehalte dat overeenkomt met de
gemiddelde relatieve vochtigheid in de toepassing en de omgeving waarin het komt te verkeren alvorens
het te verwerken.
Meet het vochtgehalte van het hout voor plaatsing en geef rekenschap van de elementen die invloed
hebben op de droging van het hout (Zuid of Noord gericht, dakterras of terras in de tuin, seizoen van
plaatsing, weersvoorspellingen voor de komende dagen/weken, ...)

Ventilatie

Zorg er steeds voor dat de onderbouw genoeg kan ventileren zodat er geen grote verschillen in vochtgehalte
kunnen ontstaan tussen de onderkant en de bovenkant van het hout. Een goede ventilatie zal ervoor zorgen
dat het risico op vervormen, kromtrekken en barsten van het hout aanzienlijk kleiner is.
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MILIEU
Omdat bosbehoud een zeer

ENKELE VEEL
GESTELDE VRAGEN
OVER FSC HOUT:

belangrijk gegeven is, heeft Jadimex
sinds 2004 een COC nummer
waarmee wij FSC gecertificeerd
hardhout kunnen verkopen.
FSC (Forest Stewardship Council)
staat in voor verantwoord en

Is FSC gecertificeerd hout veel duurder

duurzaam bosbeheer.

dan niet gecertificeerd hout?
Afhankelijk van de gewenste houtsoort kunnen de
prijsverschillen klein of groot zijn. Goed bosbeheer vraagt nu
eenmaal meer tijd, aandacht en controle. Als u openstaat voor
andere houtsoorten met gelijkaardige eigenschappen of andere
maatvoeringen zullen de prijsverschillen miniem zijn.
Hoe kunt u als klant zeker zijn dat het werkelijk om
FSC hardhout gaat?
De verkoper moet in het bezit zijn van een COC-nummer EN
de factuur moet duidelijk aangeven welke producten
FSC gecertificeerd zijn.

Als u hout met FSC label aankoopt
bent u als klant 100% zeker dat het
hout afkomstig is uit goed beheerde
bossen.
Het FSC keurmerk is het enige
onafhankelijke, internationaal
erkende en onomstreden keurmerk,
dat eveneens erkend wordt
door diverse milieuorganisaties
(waaronder Greenpeace, WWF,
Novib, ICCO, etc.)

Wenst u meer informatie over FSC en duurzaam, verantwoord
bosbeheer mag u altijd met ons contact opnemen.
Jadimex bvba COC-nummer: CU-COC-803341-L

FSC controleert alle certificaat
houders van de kapconcessie tot en
met de houthandel zodoende een
gesloten gecontroleerde keten te
garanderen. (COC= Chain of Custody)

Drukkerij Van der Poorten ijvert al jaren om zijn ecologische voetafdruk
zo gering mogelijk te maken. In oktober 2015 werd de laatste stap
naar klimaatneutraal drukken gezet door de nog resterende uitstoot te
compenseren. Het hele creatieproces van deze catalogus (prepress, druk,
afwerking en levering) verloopt 100% klimaatneutraal, gecertificeerd door de
CO2logic-Vinçotte label, de garantie voor echte klimaatinspanningen.

CU-COC-803341-L
©1996 Forest
Stewardschip Council

Meer weten?
Neem gerust een kijkje op onze website voor meer informatie!
www.vanderpoorten.be/klimaatneutraal-drukwerk
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LIKE ONS
OP FACEBOOK
Wij zijn ook terug te vinden op Facebook. Like ons als je op de

i

hoogte wenst te blijven of voor interessante weetjes over Jadimex
en tropisch hardhout.

WIJ ZIJN ER
VOOR JOU!
Door onze jarenlange ervaring kunnen wij advies
op maat geven.
Twijfel je over een bepaalde houtsoort?
Weet je niet goed hoe je een bepaalde
constructie in elkaar dient te krijgen? Of heb
je gewoon wat extra informatie nodig om een
project tot een goed einde te brengen.
Neem dan zeker eens contact op met ons zodat
wij jou kunnen helpen.
Wij zijn er voor jou!

KOOPJESHOEK
In onze koopjeshoek staan einde reeks tuinschermen, partijen hout met
een buitenmaat, foutief gezaagde planken, balken die vergrijsd zijn,
houtsoorten die niet meer gevolgd worden, etc.
Altijd de moeite waard om een kijkje te nemen!
Kortom allemaal buitenkansen en koopjes om aan een zeer scherp
prijs-kwaliteit hout te kopen met hoge duurzaamheid.
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Bruno Goethuys Klus- en Renovatiewerken
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Calia

GEVELBEKLEDING
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Guy Janssens

Dijkmans Jan
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Concept Gardens
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Geef aan een koude, kille stenen buitenmuur de warme uitstraling van hout dankzij een houten
gevelbekleding van Jadimex. Ook voor een duurzame houten dakbedekking kunt u bij ons terecht.
Dit heeft niet alleen een esthetisch pluspunt: het bekleden van nieuwe, oude of beschadigde
muren zorgt ook immers voor een betere isolatie.
Elke houtsoort heeft zijn specifieke uitstraling en eigenschappen.
Bij ons staat kwaliteit en duurzaamheid voorop.
Wij hebben bijna alles op voorraad, zo niet kunnen wij altijd snel leveren.
Ook de onderbouw voor uw gewenste gevelbekleding kunt u bij ons verkrijgen.
Wij hebben ook dit jaar ons assortiment gevelbekleding weeral aanzienlijk uitgebreid.

NIEUW
Vanaf dit jaar delen wij de gevelbekledingen op in de diverse profielen.
Bij elk profiel kunt u de houtsoorten terugvinden waarin deze te verkrijgen is.

TAND EN GROEF PROFIEL RONDE HOEKEN (G1)
Dit is het Jadimex tand en groef profiel, gebaseerd op het klassieke
tand en groef profiel maar dan met ronde hoeken als afwerking
om een modernere en strakkere look te bekomen.

Het tand en groef profiel bestaat in de houtsoorten

Afrormosia

Vanfroyenhoven bvba

Afzelia

Ipé

Jadiwood
(Thermo
Essen)

Padoek

Vitex

Eik

Thermo
Frake

Splinter Maatwerk

Calia
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TAND EN GROEF PROFIEL VELLINGKANT (G2)
Dit is het klassieke tand en groef profiel met vellingkanten
(de hoeken zijn afgeschuind).

Het tand en groef profiel bestaat in de houtsoorten

Afrormosia

Ipé

Jadiwood
(Thermo
Essen)

Padoek

Vitex

Heroes Patrick

Thermo
Grenen

Western Red
Cedar

Thermo
Ayous

Timmermans Tuinen

Concept Gardens
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VDB Woonconcept

Baobab Tuinarchitectuur
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Bruno Goethuys Klus- en Renovatiewerken
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JADIFIX
BLIND BEVESTIGINGSSYSTEEM
VOOR GEVELBEKLEDING

De gepatenteerde JADIFIX-gevelbekledingsclip garandeert eenvoudige,
snelle en veilige installatie.
Door bevestiging achteraan met gebruik van het JADIFIX verborgen
bevestigingssysteem is de gevelbekleding beschermd tegen alle
invloeden van het weer.
De geleider zorgt voor een eenvoudige bevestiging van uw
gevelbekleding en houdt automatisch een uniforme voegbreedte.
Het bevestigingssysteem wordt gekarakteriseerd door een vast punt
en een uitzet punt: Natuurlijk zwellen en krimpen van het hout wordt
hierdoor optimaal gecompenseerd.

Het Jadifix profiel bestaat in de houtsoorten

Afrormosia

Ipé

Jimmy Hanssens

Jadiwood
(Thermo
Essen)

Padoek

Vitex

Nick Colson
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Itauba

Boller tuinen
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PARALLELLO PROFIEL
Het parallello profiel wint de laatste jaren aan populariteit, een eenvoudig profiel
met veel mogelijkheden. De standaard breedte is ±70 mm (inclusief 5 mm voeg),
maar uiteraard kan dit profiel in meerdere maten aangeboden worden, ook de
afstand tussen de latten is vrij te kiezen.

Het parallello profiel bestaat in de houtsoorten

Afrormosia

Ipé

Jadiwood
(Thermo
Essen)

Padoek

Vitex

Itauba

Crea Verte
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ID Concept

In & Out Concepts

Tuinen Van Turtelboom

Hans Boogaerts Metaalconstructies
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Breathing Space
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BLOKPROFIEL

Houtsoorten:

Dit profiel geeft diepte aan uw
gevelbekleding. De plaatsing
kan blind gebeuren door te
schroeven in de tand en mits
gebruik van polymeerlijm aan de

Itauba

achterzijde.

Moabi

Thermowood

Van Hove Ronny

BEVELSIDING

Een oerklassiek overlap profiel.

Houtsoorten:

Thermisch
Grenen

HOEK- EN EINDPROFIELEN
Voor alle types gevelbekleding maken wij ook hoek- en eindprofielen op maat.
Hiermee verloopt de plaatsing van uw gevelbekleding veel vlotter en verkrijgt u
zeer mooie afgewerkte hoeken.

Houtsoorten:

Moabi
16

Okan

Padoek
TOP OUTDOOR WOOD

Eik

SHINGLES
Deze shingels worden meestal gebruikt
om een dakbedekking te maken in hout,
doch kan het ook gebruikt worden om
een gevelbekleding mee te maken.

Houtsoorten:

Western
Red Cedar
Bart Nicolaes

Schepers Jan

Van Hove Ronny

TRIPLE
Dit profiel lijkt op 3 latten op 1 plank, hierdoor verlaagt de kostprijs en het zorgt voor een snellere plaatsing.

Houtsoorten:

Afrormosia
TOP OUTDOOR WOOD

Padoek

Thermo Ayous
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NIEUW

JADECO PROFIEL
MET BIJHORENDE
JADECO CLIP
Deze nieuwe exclusieve clip zorgt voor een makkelijke, snelle en veilige
plaatsing van gevelbekleding. De houten planchetten worden speciaal voor
deze clip uitgefreesd. De clip is volledig onzichtbaar langs de voorzijde van de
gevelbekleding.

+85mm

Het Jadeco profiel bestaat in de houtsoorten

Afrormosia

18

Ipé

Jadiwood
(Thermo
Essen)

Padoek

Vitex

TOP OUTDOOR WOOD

+85mm

Biopool

LDX Pools

Deboes Jan

TERRASSEN
TOP OUTDOOR WOOD
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Waterland Tuinen

Mario Verdonck

Gert Kwanten Tuinaanleg

Boller Tuinen
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SF Tuinproject

VLAK PROFIEL
U bent bij Jadimex aan het juiste adres, wij kunnen

Jadimex kan en mag ook FSC® gecertificeerd hardhout

u houten terrassen aanbieden in verschillende

aanleveren. Wij kunnen u helpen bij uw keuze zodat u

houtsoorten.

het hardhouten terras kan verwezenlijken waarvan u

Alle houtsoorten die wij leveren voor de terrassen zijn

droomt!

duurzaamheidsklasse 1 (behalve Robinia en Jadiwood =

Als onderbouw leveren wij Itauba of Merbau

duurzaamheidsklasse 1 à 2).

onderleggers. Deze hardhoutsoorten laten zich goed
schroeven en zitten ook in duurzaamheidsklasse 1. Een
hardhout terras van bij ons blijft vele jaren (+25 jaar)
goed, dus is het ook aan te bevelen het terras goed aan
te leggen.

Het profiel bij uitstek voor terrasplanken is het vlakke profiel, hier kunnen we makkelijk groeven
uitfrezen voor alle types blinde bevestiging. Uiteraard kunnen ze perfect geschroefd worden en dan
kunt u beide zijde aanwenden om een hogere graad van afwerking te bekomen.
Het vlak profiel bestaat in de houtsoorten

Afrormosia

Ipé

Jadiwood
(Thermo
Essen)

Padoek

Vitex

Zajusz Frederic

TOP OUTDOOR WOOD
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PROFIEL MET VLAKKE ZIJDE EN
ZIJDE GROTE RIBBELS

Bij dit profiel kunt u kiezen tussen de vlakke

Itauba

zijde of de zijde met de grote ribbels.

Schuurmans Kim

Calia

PROFIEL MET VLAKKE ZIJDE EN
ZIJDE FIJNE RIBBELS
Smets Tom

Bij dit profiel kunt u kiezen tussen de vlakke
zijde of de zijde met de fijne ribbels.

Mukulungu

22

Thermisch
Grenen
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PROFIEL MET CONVEX ZIJDE

Terrasplanken WAWW sprl

Dankzij de convex geschaafde zijde bekomt u
een terras waar het water zo van afloopt. Minder
snel mosvorming, minder vuil dat vasthecht
en beter anti-slip zijn de voordelen die hieruit
voortkomen.

Robinia

AZOBÉ KLINKERS
Niet echt een profiel, maar wel een zeer
Azobé

origineel en uniek concept, houten klinkers.

TOP OUTDOOR WOOD
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COMPOSIET TERRASPLANKEN
LIGNODUR TERRAFINA
Als attractief alternatief voor de
tropisch hardhout bieden wij u de
massieve Terrafina terrasplanken
aan. Terrafina massief is uitermate
geschikt voor terrassen bij grotere
oppervlakten en verschillende
vormen. De Terrafina terrasplanken
worden verwerkt met de gebruikelijke
schrijnwerkersgereedschappen.
Zagen, boren verloopt probleemloos.
Ronde vormen, uitsparingen (perken,
bloembakken, ...) kunnen moeiteloos
geïntegreerd worden.
Terrafina planken zijn beschikbaar in
diverse uitvoeringen en kleuren:
Massiv 21 x 146 mm
Massiv XL 21 x 196 mm

Kiezel

Grafiet

Grijsbruin

Roodbruin

Zand

Koffiebruin

Jimmy Hanssens

Geen gebruik van schroeven, gemakkelijk in elkaar te schuiven en te
klikken, op maat te verzagen en dadelijk begaanbaar.
1

2

Terrafina Lounge 21 x 150mm
met houtnerfstructuur

3

Java

Stone

Macchiato

Havanna

4

Nero
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Outside Gardens

Waterland Tuinen

Outside Gardens

Willemsens Tuinwerken

Gert
KwantenTuinwerken
Tuinaanleg
Willemsens

Zajusz Frederic

Tuinmakers
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AANLEGGEN VAN EEN TERRAS

AANLEGGEN VAN EEN TERRAS
We beginnen bij het plaatsen van de onderstructuur, deze bestaat uit hardhouten onderbalken. Deze
onderbalken plaatst u met een tussenafstand van maximaal 50 cm. Als u een aarden ondergrond heeft
volgt u stap A, als u een vlakke ondergrond heeft van stabilisé, beton of andere verharding volgt u stap B.
Legt u een dakterras aan, volgt u stap C.
A. Aarden ondergrond

zijn.) Op de uiterste hoeken van uw

Hier adviseren wij te werken met

hardhouten terras raden wij aan om

azobé gepunte palen, op deze

de onderbalken te verankeren.

palen kunt u met slotbouten de
onderbalken vastzetten. Elke 100

C. Dakterras

cm of minder dient u een paaltje

Op een dakterras plaatst u bij

te voorzien over de volledige lengte

voorkeur de onderbalken niet

van de onderbalken. De azobé palen

rechtstreeks op de dakbekleding om

op de hoeken van dit terras kunt u

zo beschadiging te voorkomen. U

best in stabilisé plaatsen; de andere

kunt werken met een drainagedoek

palen mag u rechtstreeks in de

of– als u uw terras op een zekere

grond plaatsen.

hoogte dient te brengen – met
regelbare onderbalkdragers. Elke

B. Stabilisé, beton of andere

100 cm of minder dient u een

verharde vlakke ondergrond

regelbare onderbalkdrager te

De hardhouten onderbalken

voorzien over de volledige lengte

mogen rechtstreeks op de verharde

van de onderbalken. Eenmaal de

ondergrond geplaatst worden

onderbalken geplaatst zijn, kan

zolang u zeker bent dat deze

er overgegaan worden tot het

ondergrond vlak genoeg is. (De

bevestigen van de terrasplanken op

hardhouten onderbalken dienen

deze onderstructuur.

zeker elke 100 cm ondersteund te

26
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VENTILATIE
Zorg er steeds voor dat de
onderbouw genoeg kan ventileren
zodat er geen grote verschillen
in vochtgehalte kunnen ontstaan
tussen de onderkant en de
bovenkant van het hout. Een goede
ventilatie zal ervoor zorgen dat het
risico op vervormen, kromtrekken
en barsten van het hout aanzienlijk
kleiner is.

BLINDE BEVESTIGINGEN
1. Geharde inox schroeven
Het klassieke systeem voor de bevestiging van een terras met schroeven met
een kleine kop. Afhankelijk van de gekozen houtsoort en vochtgehalte laat
u een tussenvoeg van 2 mm tot 5 mm. Eventueel kunt u dit afwerken met
houtstoppen om de schroeven onzichtbaar te maken.

Houtstoppen in uw gewenste houtsoort.
1.

Schroeven voorboren Ø 4 mm.

2. Stop voorboren ± 7 mm diep. (Ø stop nameten)
,)
aa

3. Schroeven zetten.
4. Watervaste lijm in de openingen doen. (D4 houtlijm)
5. Stoppen in de openingen plaatsen.
6. Uitstekende stoppen verwijderen met schuurmachine
of houtbeitel.

($
aa

Profielen

Materiaal

3 compatibele profielen
B-Fix Plus

B-Fix Classic

2. B-Fix

B-Fix Premium

Aan de zijkant van de terrasplanken wordt een profiel getrokken zodat ze
kunnen bevestigd worden door middel van B-Fix klemmen aan de onderbouw,
hierdoor zijn er geen schroeven zichtbaar aan de bovenzijde van de terrasplank.

Aanbevolen materiaal

Vingerlassing

Ook verkrijgbaar in zwarte uitvoering

B-Fix One: roestvrij staal 301
B-Schroef: roestvrij staal A2
+ zilvere coating

B-Fix Black-One: roestvrij staal
+ zwarte coatin
B-Schroef Black: roestvrij staal
+ zwarte coati

Geteste houtsoorten

Startklem

Ipé, Padouck, Afrormosia,
Cumaru, Itauba, Tali, Limbali, L
Douglas, Bamboe, Teak, Jatoba
Garapa, Massaranduba, therm
composiet, Accoya, ...

Klem

Montage
B-Fix Classic

B-Fix Plus / Premium

Plaatsingsomstandighe
B-Fix zwart

Ideale vochtigheidsgraad
Het Zoute Brussel

TOP OUTDOOR WOOD

22
+
18

27
22

+
16

Rijse

22
+
14

BLINDE BEVESTIGINGEN

3. hardWood Clip
Een blind bevestigingsysteem met
een voeg van slechts 3 mm, waarbij
de planken door middel van een
clip geschroefd worden op de
onderbouw.

4. Növlek plankspanner
Om de planken van uw terras en gevelbekleding moeiteloos recht te trekken, aan te spannen en op hun plaats te
houden.
• Planken rechttrekken en aanspannen in 1 tool.
• Mogelijk om grote kracht moeiteloos en geleidelijk uit te oefenen.
• Aanpasbaar in functie van de breedte van de planken
• Maakt het mogelijk om aan te spannen tot en met de laatste plank.
• Compact voor gebruik op de smalste plaatsen.
• Ergonomisch en geschikt voor zowel rechts- als linkshandigen.
• Geschikt voor alle houtsoorten en composietmaterialen.
• Geleverd in een draagkoffer
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Massaer Koen

etuinen

Tai’s Creative

Outside gardens

GRONDKERINGEN
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AZOBÉ PALISSADEN
Guy Janssens

Grote of kleine
hoogteverschillen
opvangen en dit met de
natuurlijke charmes van
hardhout.
Van azobé en okan
weten we dat dit zeer
duurzame houtsoorten
zijn, dus uiterst geschikt
voor keermuren en
borderwanden.
Beide worden trouwens
veelvuldig gebruikt in
de waterwerken.
Tuinmakers
etuinen

Massage Tuinen

120 mm

70 mm

De beschikbare

De Jadimex palissaden worden gemaakt van geschaafde azobé en
bezitten dus ook alle voordelen verbonden aan deze houtsoort zoals:
duurzaam, robuust, sterk, hard en de natuurlijke charme van hout.

lengtes:
40 cm
60 cm
80 cm

Vier hoeken zijn voorzien van vellingkanten en de kop is gekroond.

100 cm

Onze palissaden zijn zeer gemakkelijk te plaatsen en kunnen

130 cm

gebruikt worden voor siermuren, borderwanden, trappen,

160 cm

bloembakken, decoratief scherm, vijveromboording ...

200 cm

Ten minste 1/3 van de totale lengte dient in de grond te worden

250 cm

gezet voor de stabiliteit.

300 cm

30
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AZOBÉ AFGERONDE PALISSADEN

Jardin en Perspective - Dumont Luc

Jardin en Perspective

De extra bewerking die
onze palissaden hebben
ondergaan (hol en bol
uitgefreesd) geven
de mogelijkheid om
gemakkelijker bochten
en bogen te maken bij
de aanleg van paden,
keermuren, ...
Entreprise Josué Pire

Tuinmakers

120 mm

70 mm

Nuttige breedte
100mm

TOP OUTDOOR WOOD
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AZOBÉ / OKAN DAMWAND
SF Tuinproject

Damwand wordt toegepast als
verticale grondkering waarbij de nadruk
ligt op de grondkerende functie.
Een degelijke, betrouwbare oplossing
met een goede prijs-kwaliteit verhouding.
Een stevige en duurzame muur
opbouwen met een tand-groef systeem.
Eenvoudig af te werken met een afdeklat
in moabi, ideaal voor bloembakken.
Onze damwand wordt in Europa
geschaafd en hierdoor heeft
onze damwand een hoger
afwerkingsniveau.
Ruytinx Gunther

180 mm

Werkende breedte :
180 mm

48 mm

120 mm

48 mm

Werkende
breedte :
120 mm

Afdeklat

56 mm

80 mm

Afmeting afdeklat: 56 mm x 80 mm.
Uitfrezing: 20 mm diep, 52 mm breed.

Wim Van Mullem Tuinen

32

TOP OUTDOOR WOOD

AZOBÉ FIJNGEZAAGD
Nevejan Tuinarchitectuur

Rino-Construct

Luyten Stijn

Deze brede en solide
afmetingen geven een
robuuster uitzicht aan de
grondkering. Omdat ze fijn
gezaagd zijn en dus niet
geschaafd, bekom je een
zeer rustieke uitstraling. Ze
worden naast grondkering
ook gebruikt voor allerlei
constructies zoals trappen,
zwevende vlonders,
bloembakken, …

In & Out Concepts

Jardin en perspective

TOP OUTDOOR WOOD
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REALISATIES
Tuinmakers

RBB Tuinwerken

Crea Verte

Jardin en Perspective - Dumont Luc

34

TOP OUTDOOR WOOD

Tuinproject

AZOBÉ VLECHTMATTEN
De meest prijsvriendelijke
oplossing voor uw
vijveromboording of
grondkering, in combinatie
met gepunte palen.
Verkrijgbaar in verschillende
hoogte- en lengtematen.
Onze vlechtmatten zijn
verkrijgbaar in 50 cm, 60 cm
en 80 cm hoogte. Andere
hoogtematen zijn ook
mogelijk op aanvraag.

4 Landscape

AZOBÉ OPGEKLAMPTE
SCHOTTEN
Deze schotten worden opgebouwd uit Azobé strips van 14 x 150mm.
Verkrijgbaar in diverse lengte en hoogte maten, steeds op bestelling.

Romain tuin en klinkerwerken

AZOBÉ STRIPS

Voor het afbakenen van
uw tuinpad of bloemperk.
Schuurmans Kim

Verkrijgbaar in twee maten
6 x 100 mm en 14 x 150 mm

TOP OUTDOOR WOOD
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GEPUNTE VIERKANTE PALEN

Dit zijn gezaagde palen met alle goede
kwaliteiten van azobé of okan. Worden gebruikt
om vlechtmatten, afboordingen en dergelijke te
plaatsen en tevens als onderbouw bij het plaatsen
van zwevende terrassen.
40 x 40mm
50 x 50mm
60 x 60mm
70 x 70mm
80 x 80mm

Al deze kopmaten
zijn in diverse lengtes
beschikbaar.

36
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Biopool

etuinen

etuinen

etuinen

PALEN
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OKAN
Wij hebben diverse afmetingen van
palen in tropisch hardhout op voorraad
geschikt voor allerlei toepassingen.
De zware palen zijn ideaal voor het
bevestigen van zware toegangspoorten,
maar zijn tevens ook geschikt als
steunpalen voor houten constructies
zoals carport, pergola’s en andere.
Hieronder vindt u een greep uit ons
assortiment, andere houtsoorten of
afmetingen zijn vaak ook voorradig of op
simpele aanvraag te verkrijgen.

Deze lijst bevat de okan palen die meestal voorradig zijn, uiteraard hebben

Okan 90 x 90 x 2700 mm

wij nog andere maten beschikbaar. Als u de gewenste maat niet in deze lijst

Okan 90 x 90 x 3000 mm

terugvindt mag u altijd met ons contact opnemen.
Okan 98 x 98 x 2050 mm
Okan 98 x 98 x 2350 mm

Andere maten en/of houtsoorten op aanvraag

Okan 145 x 145 x 2500 mm
Okan 145 x 145 x 2700 mm
Okan 145 x 145 x 3000 mm
Op voorraad:

Okan

Robinia FSC

®

Okan 170 x 170 x 2500 mm
Okan 170 x 170 x 3000 mm

OKAN

Okan 170 x 170 x 4000 mm

80 x 80 mm
90 x 90 mm

Okan 190 x 190 x 3650 mm

98 x 98 mm
145 x 145 mm
170 x 170 mm

Vandenbosch Peter

190 x 190 mm

ROBINIA FSC®
90 x 90 mm

THERMOWOOD
86 x 86 mm

Thermowood

Bangkirai

BANGKIRAI
90 x 90 mm
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RBB Tuinwerken

Gert Kwanten Tuinaanleg

etuinen

Zajusz Frederic

CONSTRUCTIEHOUT
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Voor allerlei toepassingen zoals het op maat maken van pergola, carport, zwevende constructies, ...
Heeft u een specifieke afmeting of houtsoort nodig in hardhout, geschaafd of ruw, dan kunnen wij steeds een
gepaste offerte maken.

GESCHAAFD

Itauba FSC
45 x 70 mm

Merbau

Merbau

gelamineerd 40 x 60 mm

gelamineerd 45 x 70 mm

Moabi

Moabi

Moabi

59 x 160 mm

56 x 80 mm

59 x 180 mm

RUW

Azobé
40 x 200 mm

Moabi

Okan

80 x 130 mm

42 x 130 mm

Padoek

Padoek

Padoek

65 x 155 mm

65 x 180 mm

65 x 205 mm

Andere maten en/of houtsoorten op aanvraag

40
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SF Tuinproject

Elsen Peter

Tai’s Creative

HARDHOUTEN
TUINSCHERMEN
TOP OUTDOOR WOOD
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Vanfroyenhoven bvba

BANGKIRAI RABATPLANK
KD 18%

Maat: 21 x 145 mm

Werkende breedte: 132 mm

Jadimex bvba, Tiensesteenweg 225
3360 Lovenjoel, België
Tel: +32 (0) 16 461 961 Fax: +32 (0) 16 460 935
www.jadimex.be
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Vanfroyenhoven bvba
Outside Gardens

RABATSCHERMEN
Creëer uw eigen stijl. Met behulp van hardhouten rabatdelen maakt
u eenvoudig uw eigen tuinafsluitingen, welke tevens perfect te
combineren zijn met diverse kant-en-klaar hardhouten tuinschermen
en trellissen.
De rabatplanken bieden wij aan in bangkirai
(21 x 145 mm en 21 x 100 mm).
Met deze rabatschermen kunt u dus een tuinafsluiting
op maat maken.
Een rabatscherm bestaat uit de volgende onderdelen
eveneens in tropisch hardhout:
• Dubbel rabat (lengte 180 cm) met tand en groef.
• U-lijst (lengte 200 cm); voor bevestiging tegen de hardhouten palen.
• Toplat (lengte 183 cm); voor plaatsing op de bovenste plank.

U-lijst

Toplat

BANGKIRAI
RABATPLANK
KD 18%

RABATPOORTEN
Hoogte: 180 cm
Breedte: 100 cm

Maat: 21 x 100 mm

Ook beschikbaar voor

Werkende breedte: 90 mm

de rabatpoorten:
- Schanierset + klink,
- Cylinderslot

Client:

Project Name:

Bangkirai rabat 21 x 100mm

Jadimex bvba
Address:

Project Number:

None

Tiensesteenweg 225
3360 Lovenjoel
België
Jadimex bvba, Tiensesteenweg 225
3360 Lovenjoel, België
Tel: +32 (0) 16 461 961 Fax: +32 (0) 16 460 935
www.jadimex.be
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RABATSCHERMEN STAP VOOR STAP
STAP 4

Met de bangkirai rabatdelen kan u uw
eigen tuinscherm creëren op maat.

Iedere plank dient

Volledig wind- en doorkijkdicht en bovendien

geschroefd te worden in

geluidswerend.

de U-lijst. (voorboren)

STAP 1
Graaf de palen in, zet ze waterpas en op de juiste
hoogte.
Om de afstand tussen de palen te bepalen legt u 1
toplat waterpas tussen de palen.

STAP 5
Voor een fraaie afwerking neemt u de toplat.
Hiervoor dient u de
tand van de bovenste plank af te zagen.

STAP 2
Schroef de U-lijst tegen de
palen aan.

Zorg ervoor dat deze plank ca. 15 mm boven de
U-lijst uitkomt.

Houd rekening met de toplat
die later bovenop de U-lijst

STAP 6

komt, zodat u aan de

Plaats de toplat erop.

bovenzijde voldoende

Schroef deze van

ruimte overhoudt.

boven vast in de U-lijst.

STAP 3
Schuif de planken met de tand naar boven gericht in de
U-lijsten.
Laat een speling van 1 à 2 mm (afhankelijk van het
vochtgehalte van de rabatplanken) in de tand en groef
verbinding.
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Elsen Peter
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TUINSCHERMEN
Om een scheiding van percelen te
verwezenlijken is niets zo mooi als een
houten tuinscherm. Wij hebben 2 kant-enklaar schermen in ons gamma en diverse
trellissen die u op de volgende pagina’s kunt
terugvinden.
E6
Dit scherm is opgebouwd uit
hardhouten lamellen van
8 x 90 mm. Gekenmerkt door
de fijne structuur en het stevige
kader van 42 x 42 mm, perfect
geschikt om uw tuin smaakvol af
te werken.
Afmetingen: 180 x 180 cm

Vandenbosch Peter
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C15
Hardhouten scherm gekenmerkt
door gladde planken van
13 x 145 mm met 2 fijne groeven,
voor een rustige look met een
subtiel randje.
Afmetingen: 180 x180 cm

TOP OUTDOOR WOOD
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TRELLISSEN
SF Tuinproject

Deze open schermen betrekken
de omgeving een beetje bij uw
tuin en zorgen voor transparantie.
Deze zijn ook een dankbare basis
voor klimplanten en zijn allen te
combineren met de diverse types
tuinschermen.
Trellis 23

Trellis 24
Afmetingen:

180 x 180 cm
180 x 90 cm

Trellis 26

48

Trellis 25
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Biopool

etuinen

Vandenberghe Filip Klussenier

MAATWERK
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Omdat tropisch hardhout van duurzaamheidsklasse 1 onderhoudsarm is en een zeer lange
levensduur heeft als tuinhout, willen veel mensen een carport, pergola, trap, etc. in dit materiaal.
Hiermee kunnen
wuobegjiB wij helpen omdatkrwij
iD snadeze
mereH voor u op maat kunnen vervaardigen. Dankzij onze
:emaN tcejorP

:tneilC

jarenlange08ervaring
en onze aangepaste
machines kunnen wij alles voor u realiseren. Wij
314131
721 naabeskeCNC
irhcS
.veR

10

:rebmuN tcejorP

:sserddA

.oN gniwarD

negrebreeK 0413

10
ëigleBen maken op basis van uw plan of schets graag een
overlopen samen
met u de mogelijkheden
:eltiT gniwarD

:yB dekcehC

:yB nwarD

:1enoZ - lairetaM

:elacS

:etaD

522 gewneetsesneiT ,abvb xemidaJ

gniwarDop.
gnirutWij
cafunazorgen
M
.R
.V .in
B het hardhout. Al
ëigleBhet
,leojnevomateriaal
L 0633
offerte
voor de.Vuitfrezingen
wordt genummerd en
539 064 61 )0( 23+ :xaF 169 164 61 )0( 23+ :leT
.oN tnemelE

:1
4102.50.03
u krijgt een genummerd plan05mee
zodat
u zich niet kan vergissen. Al de uitfrezingen gebeuren met
eb.xemidaj.www

onze CNC machines en worden dus zeer nauwkeurig uitgevoerd.
Zo bekomt u de unieke hardhouten constructie waar u van droomt.

Kwanten Gert

Vermeulen Projects
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RBB Tuinwerken

Ronsmans Koen

Lust bvba

Vandenbosch Peter
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Calia

TOP OUTDOOR WOOD

AFGEWERKTE PRODUCTEN
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AZOBÉ EN OKAN
VERKEERSPAAL
Azobé en Okan verkeerspalen
worden door Jadimex zelf vervaardigd,
dit zorgt voor een zeer goede afwerking.
De klassieke azobé anti-parkeerpalen
zijn ook geschikt voor het afbakenen van uw
parking of het afschermen van uw eigendom.
In deze verkeerspalen worden eveneens roodwitte reflectoren geplaatst om de zichtbaarheid te
verhogen.
Ook verkrijgbaar met FSC-label

Azobé

HARDHOUTEN DEURMAT
Itauba deurmat 45 x 60 cm.
Padoek deurmat 60 x 90 cm.
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Okan

PAARDENOMHEINING
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SIBERISCHE LARIKS
PAARDENOMHEINING

NIEUW

De omheining in Syberische lariks is het ecologische alternatief voor geïmpregneerd en
gecreosoteerd hout. Zonder chemische behandeling heeft Syberische lariks al de hoogste
duurzaamheid van alle europeese zachthoutsoorten, dit in combinatie met een postsaver die de
levensduur verdubbeld. Door de warmte van het hout en de klasse van de uitvoering wordt de lariks
omheining het uithangbord van jouw piste en weide.

PRODUCT INFO

TECHNISCHE GEGEVENS

• Syberische lariks, natuurlijke

• Palen 90 x 90 mm

duurzaamheidsklasse 2 à 3
• Beschermd tegen rot door postsaver
• Regels oven gedroogd voor stabiliteit

• 2000 mm: 1,2 m bovengronds
• 2250 mm: 1,5 m bovengronds
• Regels 32 x 115 mm

• Regels 3 m of 6 m lang

• 3000 mm

• 2, 3, 4 of 5 regels mogelijk

• 6000 mm

• Verschillende afwerkingen mogelijk
• Mogelijk om te personaliseren
• Geen onderhoud nodig
• 100% FSC®

POSTSAVER
• Verdubbeling van de levensduur
• Op voorhand reeds aangebracht

Postsaver
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TROPISCH HARDHOUTEN OMHEINING
Onze paardenomheining in tropisch hardhout is de mooiste afsluiting
voor uw paard(en). De palen hebben een dikte van 98mm en een lengte van
205cm en 235cm. Met de palen van 205cm worden de omheiningen geplaatst
met een regelhoogte van 120cm en met de palen van 235cm een omheining
met regelhoogte 150cm. De dwarsliggers zijn 35 mm dik, 120 mm hoog en
250 cm lang.
Voor onze paardenomheining gebruiken wij de hardhoutsoort Okan omdat
ze vele positieve eigenschappen heeft:
• Het is duurzaamheidsklasse 1 en zeer hard hout waardoor de paarden niet
geneigd zijn om erop te knabbelen
• De tangentiale en radiale krimp zijn gelijklopend waardoor de palen veel
minder zullen kromtrekken dan andere houtsoorten
• De fijne nerf resulteert in een zeer mooie en gave finish van het
eindproduct en geeft dus ook geen gevaar voor splinters
• Zeer mooie vergrijzing naar egaal zilvergrijs
• Zeer stabiel hout (geringe werking) met een hoge volumieke massa (=zeer
hard)
Onze paardenomheining kan volgens de wens van de klant op maat
gemaakt worden. Hoekpalen, T-palen en eindpalen kunnen vervaardigd
worden zodat u uw paardenomheining op maat kunt samenstellen.
Eveneens kunnen wij bijhorende weidepoorten leveren alsook de zwaardere
hoekpalen in Okan om het geheel nog een extra touch te geven.

Deze stijlvolle omheining kan evenzeer
toegepast worden als afsluiting voor
landelijke woningen. In combinatie met
een bijpassende poort bekomt men een
klassevol geheel waar men jaren genot
van heeft.
De dwarsliggers zijn 35 mm dik, 120 mm
hoog en zijn 250 cm lang. De afspanning
kan verkregen worden met twee of
meerdere dwarsliggers, dit naar wens van
de klant.

STANDAARDMATEN:
Hoogte 120 cm 2 of 3 regels.
Hoogte 150 cm 2, 3 of 4 regels.

TOP OUTDOOR WOOD
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119

COMFORT
PAARDENOMHEINING

528

Binnen ons gamma van de paardenomheining stellen wij u de comfort
paardenomheining voor.
Hierbij wordt de bovenste regel gevormd door een paal met grote
deze omheining en alles superveilig is voor paard en ruiter.
124

1300

radius waardoor er geen uitstekende palen of hoekig kanten zijn bij

We kunnen deze omheining, net
zoals onze andere uitvoeringen, in

529

verschillende configuraties maken naar
uw wens.

Grondniveau

Maatwerk ook mogelijk.

58

TOP OUTDOOR WOOD

WEIDEPOORTEN
TOP OUTDOOR WOOD

59

Onze weidepoorten zijn
uiteraard ook vervaardigd
in tropisch hardhout van
duurzaamheidsklasse 1.
Er is een ruime selectie in
standaardmaten in de
2 beschikbare modellen,

STANDAARD HOOGTE:

maar een weidepoort kan

120 cm en 140 cm

ook op maat gemaakt
worden.

TE VERKRIJGEN IN DE VOLGENDE
BREEDTES:

Deze poorten kunnen zowel

120 cm

210 cm

300 cm

enkel als dubbel geplaatst

150 cm

240 cm

330 cm

180 cm

270 cm

360 cm

worden.
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Adelin Leclef

PL Sales

KASTANJE
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Het hout van de tamme kastanje is bijzonder
taai, elastisch en duurzaam. Het behoort zonder
behandeling tot duurzaamheidsklasse II. Het hout
van de tamme kastanje bevat zeer veel looistoffen,
die een mogelijke verklaring vormen voor het al even
uitzonderlijke natuurlijk weerstandsvermogen tegen
vocht en schimmels.

De Smedt Pascal

TREILLAGES
Deze treillages of
hekwerk zijn gemaakt van
gekloofde en gepunte
latten kastanjehout
(doormeter gemiddeld
3 cm).
Ze zijn met elkaar
verbonden d.m.v. een

SINT-NICOLAS
POORTEN

dubbele
gegalvaniseerde,

De Sint-Nicolas poorten

getorseerde ijzerdraad.

worden vooral gebruikt als

Deze treillages worden,

toegangspoort van tuinen,

met de punten naar

weiden en domeinen.

boven, bevestigd aan

Ze worden gemaakt van

kastanjehouten palen (alle

massief, gezaagd kastanje

2 meter) om een stevige

hout en bekleed met 6

afrastering te bekomen.

gekliefde latten. Het hangen sluitwerk is apart te

Hoogtes: 100 cm, 120 cm,

verkrijgen.

150 cm en 175 cm

Hoogte: 1,20 m

Afstand tussen de latjes:

Beschikbare breedtes:

Keuze uit 3,5 cm of 7,5 cm

1,20 m, 2,50 m, 3,00 m of

PALEN

POORTJES

Ontschorste en gepunte

Kastanje tuinpoortjes

palen in Kastanje

inclusief poortpalen
in kastanje inclusief

Lengtes: 160 cm, 180 cm,
200 cm, 250 cm en 300 cm
Diameter: Keuze uit
6/8 cm en 8/10 cm

Breedte: 100cm
Hoogte: 100cm of 120cm
Ander maten zijn ook
verkrijgbaar op bestelling.

3,50 m
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scharnieren en sluiting
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etuinen

etuinen

Tuinen Thomas de Rycke

Concept Gardens

HAZELAAR
TOP OUTDOOR WOOD

63

Jadimex heeft voor de productie van gevlochten hazelaar een
zusteronderneming in Roemenië.
Omheiningen, borders en zelfs bloembakken worden er manueel
gecreëerd. De gevlochten omheiningen kunnen zowel een horizontale
als verticale structuur hebben en zijn ideaal voor een wie stukje tuin of
landschap wil afscheiden. De kleinere modellen worden gebruikt als
borders of als decoratie.

ID Concept

SOMME HORIZONTALE
VLECHTSCHERMEN
Somme 1:

180 cm hoog x 150 cm breed.

Somme 2:

150 cm hoog x 150 cm breed.

Somme 3:

115 cm hoog x 180 cm breed.

Somme 4:

75 cm hoog x 180 cm breed.

Somme 180:

180 cm hoog x 180 cm breed.

Somme 180 plus:
180 cm hoog x 180 cm breed.

LOIRE VERTICALE
VLECHTSCHERMEN
Loire 1:		
180 cm hoog x 150 cm breed.
Loire 2: 		
115 cm hoog x 180 cm breed.
Loire 3: 		
75 cm hoog x 180 cm breed.

etuinen

Zowel model Somme als model Loire kunnen gebruikt worden als tuinafscheiding, weide-afsluiting, trellis,
muurbekleding, ...
Somme en Loire afmetingen kunnen onderling gecombineerd worden door
de schermen 90° te draaien. Beide worden meestal bevestigd aan palen.
Dit kunnen kastanje palen, Acacia palen, thermisch gemodificeerde palen of palen in hardhout zijn.
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H-MODELLEN
H l:

45 cm hoog x 75 cm breed.

H 3:

30 cm hoog x 115 cm breed.

H 4:

30 cm hoog x 150 cm breed.

Zijn steeds voorzien van duurzame gepunte acacia palen.
Worden vooral gebruikt als afboording van bloemperken,
borders, tuinpaden…

GARRONE
Garrone 2:

100 cm hoog x 150 cm breed.

Tuinhekken opgebouwd uit hazelaartakken,
verticaal tegen elkaar geplaatst.

RHONE
Rhone 1:

120 cm hoog x 150 cm breed.

Rhone 2:

100 cm hoog x 150 cm breed.

Tuinhekken opgebouwd uit dikke hazelaartakken,
verticaal geplaatst en van elkaar gescheiden met een
tussenstuk van 5 cm breed.

Nick Colson - CDR Tuinwerken

etuinen
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Concept Gardens
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BORDERS
Border 1:

25 cm hoog x 150 cm breed.

Border 2:

25 cm hoog x 200 cm breed.

Lage afboording voor bloembakken of tuinpaden.
Kunnen geplaatst worden met dunne paaltjes.

POTAGER
De potager is een bouwpakket bestaande uit:
• 4 acacia palen
• 4 hazelaar panelen
• 16 schroeven
• 1 zwarte plastiek
Is verkrijgbaar in 2 formaten:
25 x 80 x 80 cm en 25 x 120 x 120 cm

BLOEMBAKKEN
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PLAATSINGS- EN
AFWERKINGSMATERIAAL
Alles wat u nodig heeft voor de bevestiging van uw
terras, pergola, carport, ...
Belangrijk bij het plaatsen van o.a. hardhouten
terrassen, is de juiste keuze van bevestigingsmateriaal.
Na het uittesten van vele soorten schroeven, zijn wij tot
de volgende selectie gekomen:

BALENCO

BAT PRODUCTEN

5 x 40 mm inox
5 x 60 mm inox
5 x 80 mm inox

Verbindingsstuk

Hoekprofiel

SLOTBOUT + RONDEL +
BOLMOER/ INOX

WÜRTH ASSY
4 x 25 mm inox

8 x 40/50/60/70/80/90 mm

4 x 35 mm inox

10 x 70/80/90 mm
12 x 70/80/90/130 mm

SLOTBOUT VERZINKT
8 x 70/110/120 mm

WÜRTH ASSY
4,5 x 50 mm inox

WÜRTH BIT
rood / groen / geel
Wera bit TX 25

WÜRTH ASSY PLUS
5,5 x 60 mm inox

SPIRAALBOOR 120MM

kleine kop

3,5 mm & 4 mm

OPSTEEKVERZINKER

WÜRTH ASSY PLUS

3,5 mm & 4 mm

6 x 100 mm
geel verzinkt

SCHUIFSLOT IN INOX
TRAPBOOR
Ø 3/10 mm

TOP OUTDOOR WOOD
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DELTA GEVELDOEK
Onze Delta geveldoek is
een damp-open,
uv-bestendige
waterdichte wandfolie.
Geschikt voor open
gevelbekledingen met
een voeg tot 50mm.

ANTIWORTELDOEK
ANTIWORTELDOEK
KRAMMEN
Handig tegen het opschieten van onkruid
is onze antiworteldoek. Hij belemmert
enerzijds het onkruid om te groeien
maar laat anderzijds het regenwater door

SPIEËN

zodat dit in de grond kan wegtrekken.

Kunststof spieën om uw terras makkelijk

Antiworteldoek krammen zijn handig om

uit te passen. Door de combinatie van 2

uw doek op de juiste plaats te houden.

spieën kan je in kleine stappen verhogen
van 14mm tot 40mm.

HOUTLIJM
RECTAVIT RECTAN
Waterbestendige houtlijm op
PU-basis. Uiterst geschikt voor
het watervast en supersterk
verlijmen van houtconstructies
en houtverbindingen.
Geschikt voor tropisch hout.
Vochtbestendig D4. Geschikt
voor binnen- en buitengebruik.

NIEUW
VENTILATIEROOSTER
VOOR TERRASSEN
Ventilatie onder een terras is zeer belangrijk,
zeker met de extremere weersomstandigheden.
Daarom stellen wij dit ventilatierooster voor
speciaal voor hardhouten terrassen. Op deze
manier levert u een terras af van met zeer goede
ventilatie, wat de kwaliteit van uw terras alleen
maar ten goede komt.

KUNSTSTOF
REGELBARE DRAGERS
VOOR DWARSBALKEN
Indien u op een plat dak
aanzienlijke hoogteverschillen
moet opvangen, zijn deze
houders voor de dwarsbalken
een goede oplossing.
plotvijs 3,5/5 cm
plotvijs 5/8 cm
plotvijs 8/11 cm
plotvijs 11/14 cm
plotvijs 14/17 cm
verlengstuk 3,5 cm
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POORTBESLAG
LUXEPOORT

RVS POORTBESLAG
LUXE POORT

VÖRMANN
SCHARNIER

Ø 24 mm

Ø 20 mm

Verstelbare duim

JADIMEX SCHARNIER

JADIMEX SCHARNIER &
POORTBESLAG VOOR
GRONDAUTOMATISATIE

BODEMGRENDEL IN INOX

VÖRMANN SCHARNIER

Lengte: 40cm of 80cm

Verstelbare heng

PAALHOUDER
GRONDPIN

RVS
PAALHOUDER

71x71x900 mm

U model

91x91x900 mm

voor palen van 9x9cm

PAALHOUDER
OP PLAAT

VÖRMANN
PAALSTEUN

VÖRMANN
PAALSTEUN

71x71x150 mm

schroefmodel

beton

91x91x150 mm
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ONDERHOUDSPRODUCTEN

Rubio Monocoat Hybrid, kleur: Royal

RBB Tuinwerken

JADIWAX
Ons product is speciaal ontwikkeld
voor de koppen van tropisch hardhout
te behandelen.
Enkele voordelen op een rij:
§ Onzichtbaar na plaatsing
§ Zeer efficiënt en voordelig
§ Eenvoudig om aan te brengen
§ Voorkomt kopscheuren en kopbarsten
§ Goed voor ongeveer 400 koppen te behandelen
§ Maakt ontstane kopscheuren en kopbarsten terug
kleiner
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RUBIO MONOCOAT EXTERIOR WOOD CLEANER
Efficiënte reiniger voor buitenhout
Voor het reinigen van houten patio’s, hekken, buitendeuren, carports, terrassen enz.
Ontgrijst en verwijdert groene aanslag en vuil. Kan op alle houttypes gebruikt worden.
Nieuw, vergrijsd en vooraf behandeld hout moeten steeds behandeld worden met
Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner vooraleer een toepassing met olie gebeurt.
Voordelen
Nieuw hout
§ Vet, dat van nature voorkomt in bepaalde houtsoorten, wordt verwijderd.
§ De natuurlijke pigmentatie wordt uitgewassen, waardoor de kleuren van de primer
nadien veel stabieler zullen blijven.
§ De poriën worden opengezet, waardoor een egaler resultaat bekomen wordt.

RUBIO MONOCOAT HYBRID WOOD PROTECTOR
Rubio Monocoat olie: houtbescherming gebaseerd op moleculaire binding.
Rubio Monocoat is dé referentie voor kwaliteitsvolle en milieuvriendelijke
houtbeschermingsproducten.
Dankzij de geavanceerde technologie van moleculaire binding waarop de werking
gebaseerd is bezit Rubio Monocoat ongeëvenaarde karakteristieken.
Kwalitatief hoogstaande allrounder
Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector is een rasechte ,monocoat’. Door zijn

NA

innovatieve technologie is deze olie geschikt voor het kleuren en beschermen van
alle houttypes, zowel binnen als buiten.
De eenvoudige toepassing en onderhoud dragen bij tot de gebruiksvriendelijkheid
van dit product.
De unieke karakteristieken van de Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector:
§ Gebaseerd op RMC technologie, niet geïntegreerde UV stabilisator.
§ Eenvoudig aan te brengen: geen overlappingen. Sneldrogend.
§ Economisch: 1-laags toepassing, minimaal verbruik.
§ Ecologisch: geen solventen, geen water, geen VOC’s.
§ Universeel: geschikt voor alle houttypes, binnen en buiten.
§ Esthetisch: 10 hedendaagse natuurlijke houtkleuren en 8 trendy pop kleuren!

VOOR

RUBIO MONOCOAT EXTERIOR SOAP ECOSPRAY
Rubio Monocoat Exterior Soap is een zeep met reinigende en voedende werking.
Dit product wordt gebruikt om buitenhout (terrassen, meubels,…) te reinigen dat
behandeld werd met een product uit het Rubio Monocoat exterior assortiment.
Geschikt voor tussentijdse reiniging.
Rubio Monocoat Exterior Soap Ecospray is de handige, gebruiksklare versie van de
Rubio Exterior Soap.
Deze spray is geschikt voor het reinigen van kleine oppervlaktes.
Kan nagevuld woren met Rubio Monocoat Exterior Soap.

TOP OUTDOOR WOOD

71

THERMISCH GEMODIFICEERD

Calia

THERMISCH GRENEN
Terrasplank 26 x 185mm
Gevelbekleding 17 x 142mm tand en groef
Gevelbekleding 10/20 x 185mm overlap gezaagd
Gevelbekleding 26 x 66mm blokprofiel
Gevelbekleding 44 x 66mm blokprofiel

THERMO AYOUS
Gevelbekleding 33 x 140mm triple blokprofiel

THERMO FRAKE
Gevelbekleding 18 x 142mm tand en groef

JADIWOOD FSC® THERMO ESSEN
Terrasplank 21 x 68mm
Terrasplank 21 x 100mm
Terrasplank 21 x 140mm
Gevelbekleding 21 x 68mm Fingerjoint Jadifix
Gevelbekleding 21 x 100mm Fingerjoint Jadifix
Gevelbekleding 21 x 100mm Fingerjoint
Gevelbekleding 21 x 140mm Fingerjoint tand en groef
Jimmy Hanssens
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BRANDHOUT
Ons brandhout komt uit eigen productie, waardoor we hier een
strikte controle over hebben. Bij Jadimex krijgt u hoge kwaliteit
brandhout op palet gestapeld, deze bestaan voornamelijk uit beuk
en de volumes zijn berekend volgens de regels, maar net omdat
hiermee nogal veel onduidelijkheid over bestaat kunt u deze
volledige uitleg terug vinden op onze website www.jadimex.be.
Op onderstaande foto’s kunt u zien hoe eenzelfde hoeveelheid
hout een ander volume inneemt.

1 gestapelde pallet =

1 overvolle aanhangwagen

TOP OUTDOOR WOOD

=

2 Big Bags
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REALISATIES
KLANTEN

Outside Gardens

De Smedt Pascal

Gert Kwanten Tuinaanleg

De Smedt Pascal
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Waterland Tuinen
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Tuinmakers

Tuinmakers

Calia

Verdonck Mario

etuinen
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AFRORMOSIA
Zeer mooie geelachtige bruine houtsoort die aan Teak
doet denken. Laat zich makkelijk bewerken en is zeer
stabiel. Kan veel kruisdraad bevatten en moet steeds
met RVS materiaal bevestigd worden vanwege de hoge
concentratie looizuur in het hout.
Herkomst: West- en Midden-Afrika
Duurzaamheidsklasse: 1-2
Volumieke Massa (bij 12% vochtgehalte): 700 kg/m³
Hardheid:
Uitbloeden:
Vormstabiel:
Pinholes/Wormgaten
Kans op scheuren/Barsten:

AZOBÉ
Azobé is roodbruin tot donkerbruin van kleur. Zeer
harde, zware en duurzame houtsoort, wordt heel veel bij
water- en wegenwerken toegepast. Vanwege de beperkte
stabiliteit van deze houtsoort is deze niet geschikt voor
alle toepassingen.
Herkomst: Tropisch West-Afrika
Duurzaamheidsklasse: 1
Volumieke Massa (bij 12% vochtgehalte): 1060 kg/m³
Hardheid:
Uitbloeden:
Vormstabiel:
Pinholes/Wormgaten
Kans op scheuren/Barsten:

IPÉ
Ipé is zeer hard en sterk, moeilijk splijtbaar en zeer
elastisch. In Ipé kan kruisdraad en wormgaten zitten,
doch doet dit geen afbreuk aan stabiliteit en het fraaie
uiterlijk. Ipé vergrijst naar mooi zilvergrijs.
Herkomst: Zuid-Amerika
Duurzaamheidsklasse: 1
Volumieke Massa (bij 12% vochtgehalte): 1050 kg/m³
Hardheid:
Uitbloeden:
Vormstabiel:
Pinholes/Wormgaten
Kans op scheuren/Barsten:
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100% FSC®

ITAUBA
Licht geel-bruine houtsoort die verdonkert naar
chocolade bruin. Laat zich zeer makkelijk bewerken
en is daarom uitermate geschikt als onderbouw of
constructiehout. Heeft een hoge duurzaamheid dankzij
de vettige inhoudsstoffen. Vergrijst naar mooi lichtgrijs.
Herkomst: Zuid-Amerika
Duurzaamheidsklasse: 1
Volumieke Massa (bij 12% vochtgehalte): 850 kg/m³
Hardheid:
Uitbloeden:
Vormstabiel:
Pinholes/Wormgaten
Kans op scheuren/Barsten:

100% FSC®

JADIWOOD (THERMISCH ESSEN)
Dankzij de unieke thermische behandeling bekomen
we een zeer mooie donkerbruine kleur en een ongezien
stabiel hout. Heeft een zeer mooie nerfstructuur die
dankzij een behandeling nog kan geaccentueerd worden.
Herkomst: Europa
Duurzaamheidsklasse: 2 (Door thermische behandeling)
Volumieke Massa (bij 12% vochtgehalte): 640 kg/m³
(voor thermische behandeling)
Hardheid:
Uitbloeden:
Vormstabiel:
Pinholes/Wormgaten
Kans op scheuren/Barsten:

LARIKS (SIBERISCH)
Licht geel bruine houtsoort. Lariks uit Siberië is zwaarder,
harder en heeft minder kwasten dan de Europese
Lariks. Siberische Lariks zal minder scheuren en barsten
vertonen alsook de vervorming is veel beperkter dan zijn
Europese variant.
Herkomst: Siberië
Duurzaamheidsklasse: 2-3
Volumieke Massa (bij 12% vochtgehalte): 600 kg/m³
Hardheid:
Uitbloeden:
Vormstabiel:
Pinholes/Wormgaten
Kans op scheuren/Barsten:
TOP OUTDOOR WOOD
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MOABI KD
Roosbruine houtsoort zonder uitgesproken nerftekening.
Laat zich zeer goed bewerken en is uitermate geschikt
voor maatwerk indien voldoende gecontroleerd
gedroogd, daarom dat Jadimex Moabi KD aanbiedt.
Herkomst: Tropisch West-Afrika
Duurzaamheidsklasse: 1
Volumieke Massa (bij 12% vochtgehalte): 820 kg/m³
Hardheid:
Uitbloeden:
Vormstabiel:
Pinholes/Wormgaten
Kans op scheuren/Barsten:

MUKULUNGU
Roodbruin hout met zijdeachtige glans. Ondanks
zijn hardheid is Mukulungu goed bewerkbaar met
gereedschap. Zeer fijne nerfsctructuur.
Herkomst: Tropisch West-Afrika
Duurzaamheidsklasse: 1
Volumieke Massa (bij 12% vochtgehalte): 940 kg/m³
Hardheid:
Uitbloeden:
Vormstabiel:
Pinholes/Wormgaten
Kans op scheuren/Barsten:

OKAN
Goudbruin hout dat mooi verkleurt naar licht grijs. Zeer
zwaar en hard hout dat vaak gebruikt wordt bij water- en
wegenwerken vanwege zijn extreme duurzaamheid.
Is moelijker bewerkbaar vanwege zijn hoge hardheid en
matig grove nerf.
Herkomst: Tropisch West-Afrika
Duurzaamheidsklasse: 1
Volumieke Massa (bij 12% vochtgehalte): 920 kg/m³
Hardheid:
Uitbloeden:
Vormstabiel:
Pinholes/Wormgaten
Kans op scheuren/Barsten:
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PADOEK
Oranje rode houtsoort die buiten zeer snel vergrijsd
naar zeer licht grijs. Een van de stabielste houtsoort die
bestaat. Kan pigmentvlekken bevatten die wit van kleur
zijn (niet te verwarren met spint dat crèmekleurig is),
deze pigmentvlekken vergrijzen zoals het hout en zullen
niet meer opvallen na vergrijzing.
Herkomst: Tropisch West-Afrika
Duurzaamheidsklasse: 1
Volumieke Massa (bij 12% vochtgehalte): 770 kg/m³
Hardheid:
Uitbloeden:
Vormstabiel:
Pinholes/Wormgaten
Kans op Scheuren/Barsten:

ROBINIA
Licht geelgroen/bruingroen hout dat donkergrijs vergrijst.
Heeft een grove nerf en is gevoelig voor vervormingen.
Als Robinia gedroogd wordt en/of als Fingerjoint wordt
toegepast is het veel stabieler (cfr. Terrasplanken).
Herkomst: Europa
Duurzaamheidsklasse: 1-2
Volumieke Massa (bij 12% vochtgehalte): 760 kg/m³
Hardheid:
Uitbloeden:
Vormstabiel:
Pinholes/Wormgaten
Kans op Scheuren/Barsten:

VITEX
Licht gele houtsoort die naar grijs vergrijst bij
buitentoepassingen. Vitex en vooral het zaagsel ervan
looit een gele kleurstof uit. Kan vele kleine haarscheuren
vertonen na enkele weken droging, maar deze zullen
enkele weken erna terug verdwijnen.
Herkomst: Papoea-Nieuw-Guinea
Duurzaamheidsklasse: 1
Volumieke Massa (bij 12% vochtgehalte): 530-930 kg/m³
Hardheid:
Uitbloeden:
Vormstabiel:
Pinholes/Wormgaten
Kans op Scheuren/Barsten:
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