
Geïnspireerd door de natuur

natuurlijke uitstralingnatuurlijke uitstraling
individuele vormgevingindividuele vormgeving

eenvoudige montageeenvoudige montage
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LIGNODUR terrafina® Massiv lounge 

is uniek door zijn gevarieerde struc-

tuur van zijn grondoppervlak.

Door de speciaal ontwikkelde 

productietechniek krijgen de 

terrasplanken een mooie 

matte optiek, gecombineerd geven 

ze een prachtig design en een 

natuurlijke ‘look’.

LIGNODUR terrafina® Massiv lounge 

terrasplanken kenmerken zich door 

de toepassing van Lignoguard, een 

nieuwe grondstof die zorgt voor de 

volledige ommanteling (360°) van de 

terrasplank.

Dit zorgt ervoor dat de terrasplank 

een hoge vlekbestendigheid heeft 

en een uitermate onderhoudsvrien-

delijk karakter. Vanuit dit oogpunt is 

de terrasplank dan ook geschikt voor 

alle mogelijke toepassingen en in het 

bijzonder voor gebruik onder terras-

overkappingen, balkons, …

Overtuig jezelf van de kwaliteit

massiv lounge
massiv lounge XL

LIGNODUR

Exclusieve, matte oppervlaktestructuur

Volledige ommanteling met Lignoguard

Hoge vlekbestendigheid

Natuurlijke “look” Terrasplanken
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Terrasplanken massiv lounge

LIGNODUR
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Kleuren

Variabele
opbouwhoogte

stone java havanna

macchiato nero

Hoge onderbalk in WPC

Breedte x hoogte 80 x 35 mm

Standaardlengte 4,00 / 6,00 m

146

35
21

56

80

Lignoguard 360°

Lage onderbalk in aluminium

Breedte x hoogte 55 x 17 mm

Standaardlengte 4,00 m

146

17
21

38

36

Lignoguard 360°

Hoge onderbalk in aluminium

Breedte x hoogte 80 x 80 mm

Standaardlengte 173,20 / 294,50 / 600,00 cm

Lage onderbalk in WPC

Breedte x hoogte 60 x 17 mm

Standaardlengte 4,00 m

146

17
21

38

60

Lignoguard 360°

Technisch gegevens

Terrasplanken massiv lounge

 

Structuur 146 mm + 4 mm voeg

Werkende breedte   150 mm

Hoogte 21 mm

Gewicht 4,28 kg / lm

Standaardlengte 4,00 / 5,00 / 6,00  m

Lage onderbalk in aluminium

Breedte x hoogte 80 x 35 mm

Standaardlengte 173,20 / 600,00 cm

146

35
21

56

Lignoguard 360°

80

146

80
21

101

Lignoguard 360°

80

160 x 35 mm 

173,20 / 600,00 cm

160 x 80 mm 

294,50 / 600,00 cm

Afwerking kan door middel van een plint (17 x 85 mm)

en / of alu-hoekprofiel.



Terrasplanken massiv lounge XL

LIGNODUR
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Variabele
opbouwhoogte

stone java havanna

macchiato nero
Hoge onderbalk in aluminium

Breedte x hoogte 80 x 80 mm

Standaardlengte 173,20 / 294,50 / 600,00 cm

Lage onderbalk in aluminium

Breedte x hoogte 55 x 17 mm

Standaardlengte 4,00 m

196

17
21

38

36

Lignoguard 360°

Lage onderbalk in WPC

Breedte x hoogte 60 x 17 mm

Standaardlengte 4,00 m

196

17
21

38

60

Lignoguard 360°

Technisch gegevens

Terrasplanken massiv lounge XL

 

Structuur 196 mm + 4 mm voeg

Werkende breedte   200 mm

Hoogte 21 mm

Gewicht 5,51 kg / lm

Standaardlengte  4,00 / 5,00 m

196

35
21

56

80

Lignoguard 360°

Hoge onderbalk in WPC

Breedte x hoogte 80 x 35 mm

Standaardlengte 4,00 / 6,00 m

Lage onderbalk in aluminium

Breedte x hoogte 80 x 35 mm

Standaardlengte 173,20 / 6,00 m

196

35
21

56

Lignoguard 360°

80

160 x 35 mm 

173,20 / 600,00 cm

160 x 80 mm 

294,50 / 600,00 cm

196

80
21

101

Lignoguard 360°

80

Kleuren

Afwerking kan door middel van een plint (17 x 85 mm)

en / of alu-hoekprofiel.



Door hun natuurlijke ‘look’ zorgen de terras-

planken Massiv voor een perfecte harmonie 

van uw tuin.

De terrasplanken terrafina® Massiv overtui-

gen door hun natuurlijk  karakter en aange-

naam gevoel. De zachte blootvoets-feeling 

en de geringe voegbreedte bieden een 

zekerheid voor de kleine kindervoetjes.

 

In tegenstelling tot hout blijven LIGNODUR 

terrafina® terrasplanken barst-en splintervrij.

terrafina® Massiv is beschikbaar in twee 

prachtige, natuurlijke uitvoeringen, Massiv 

glad en Massiv scheepsdek. Beide modellen 

met hun zacht oppervlak geven een speciaal, 

exclusief karakter aan uw project.

LIGNODUR terrafina® 

een pure belevenis !

Lange levensduur en 
milieuvriendelijk

Natuurlijke uitstraling
Pure belevenis
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Terrasplanken massiv

LIGNODUR



Terrasplanken massiv

LIGNODUR
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Geschikt voor 
alle weersomstandigheden.

Zout- en chloorbestendig

Blootvoets-feeling 
met de beste antislip.

 Barst-  
 en splintervrij

LIGNODUR terrafina® terrasplanken bezitten een hoge weer-

stand tegen zon, regen, koude, hitte, zout– en chloorwater.

Ook bij langdurige blootstelling aan inwerking van water  

behouden ze hun hoge antislip eigenschappen en zijn hierdoor 

uitermate geschikt voor toepassingen bij sauna’s, kuuroorden en 

omranding van zwembaden. 



Terrasplanken massiv

LIGNODUR
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zand

kiezelgrafiet koffiebruin

grijsbruinroodbruin

grijsbruin kiezelroodbruin

massiv scheepsdek

massiv glad

scheepsdekglad

Oppervlakte 

Variabele opbouwhoogte
Technisch gegevens
Terrasplanken massiv

 

Scheepsdek  146 mm + 4 mm voeg

Glad 146 mm + 4 mm voeg

Werkende breedte   150 mm

Hoogte 21 mm

Gewicht 3,8 kg / lm

Standaardlengte glad  4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 m 

Standaardlengte scheepsdek  4,00 / 5,00 / 6,00 m

146

35
21

56

80

Hoge onderbalk in WPC

Breedte x hoogte 80 x 35 mm

Standaardlengte 4,00 / 6,00 m

Lage onderbalk in WPC

Breedte x hoogte 60 x 17 mm

Standaardlengte 4,00 m

146

17
21

38

60

Hoge onderbalk in aluminium

Breedte x hoogte 80 x 80 mm

Standaardlengte 173,20 / 294,50 / 600,00 cm

Lage onderbalk in aluminium

Breedte x hoogte 55 x 17 mm

Standaardlengte 4,00 m

146

17
21

38

36
55

Lage onderbalk in aluminium

Breedte x hoogte 80 x 35 mm

Standaardlengte 173,20 / 600,00 cm

146

35
21

56

80

160 x 35 mm 

173,20 / 600,00 cm

160 x 80 mm 

294,50 / 600,00 cm

146

80
21

101

80

Kleuren

Afwerking kan door middel van een plint (17 x 85 mm), 

WPC-hoekprofiel en/of alu-hoekprofiel.



terrafina® Massiv XL terrasplanken bieden u 

een robuust en toch aangenaam oppervlak.

Door hun luxueuze uitstraling en superieure 

eigenschappen kan je onbezorgd gedurende 

jaren genieten van uw terras.

Naargelang de plaats en de intensiteit van de 

weersomstandigheden gaat het oppervlak 

(kleur) bij alle LIGNODUR terrafina® terras-

planken veranderen, om na enige maanden 

zijn natuurlijk eindresultaat te bereiken.

Lichte nuances in kleur onderstrepen het 

natuurlijke karakter.

LIGNODUR terrafina® terrasplanken worden 

verwerkt met de gebruikelijke schrijnwer-

kersgereedschappen. Zagen, boren, frezen 

verloopt probleemloos.

Hierdoor kennen uw wensen en creativiteit 

geen grenzen.

LIGNODUR terrafina®  
een pure belevenis !

Luxueuze terrasplanken

Terrasplanken massiv XL

LIGNODUR
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Terrasplanken massiv XL

LIGNODUR
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Ook voor dakterrassen biedt het systeem alle mogelijkheden.  

Eenvoudige plaatsing en dadelijk begaanbaar.  

De terrafina montagclip zorgt voor een smalle en gelijkmatige voeg. 

De speciaal ontwikkelde ”demontageclip“ zorgt ervoor dat je zonder 

enige vorm van beschadiging terrasplanken kan demonteren en 

naderhand opnieuw monteren.

Smaakvol en 
tijdloos



Terrasplanken massiv XL

LIGNODUR
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grijsbruin

kiezelgrafiet koffiebruin

roodbruinzand

Kleuren

Oppervlakte

fijn glad

Variabele opbouwhoogte
Technisch gegevens
Terrasplanken massiv XL

 

Fijne structuur  196 mm + 4 mm voeg

Glad 196 mm + 4 mm voeg    

Werkende breedte   200 mm

Hoogte 21 mm

Gewicht 4,4 kg / lm

Standaardlengte  4,00 / 5,00 m 

Hoge onderbalk in WPC

Breedte x hoogte 80 x 35 mm

Standaardlengte 4,00 / 6,00 m

196

35
21

56

80

Lage onderbalk in WPC

Breedte x hoogte 60 x 17 mm

Standaardlengte 4,00 m

196

17
21

38

60

Hoge onderbalk in aluminium

Breedte x hoogte 80 x 80 mm

Standaardlengte 173,20 / 294,50 / 600,00 cm

Lage onderbalk in aluminium

Breedte x hoogte 80 x 35 mm

Standaardlengte 173,20 / 600,00 cm

Lage onderbalk in aluminium

Breedte x hoogte 55 x 17 mm

Standaardlengte 4,00 m

196

17
21

38

36
55

196

35
21

56

80

160 x 35 mm 

173,20 / 600,00 cm

160 x 80 mm 

294,50 / 600,00 cm

196

80
21

101

80

Afwerking kan door middel van een plint (17 x 85 mm), 

WPC-hoekprofiel en/of alu-hoekprofiel.



Uniek montagesysteem

●  eenvoudige en

  tijdsbesparende montage

●  klik & klemsysteem met 

  homogene voegen 

●  onzichtbare bevestigings- 

  techniek

●  verwerking zoals hout 

Uitstekende kwaliteit

●  onderhoudsvriendelijk  

  eenvoudig met water te  

  reinigen

●  hoge kleur- en slijtagevast- 

  heid 

●  niet verven, oliën of schuren

● veilig en stroef oppervlak 

  (R12), zelfs bij natte weers- 

  omstandigheden  

●  barst – en splintervrij

●  lange levensduur en vorm- 

  stabiel

 

●  vormvast door zijn bijzon- 

  dere receptuur en  

  montagetechniek

●  bestand tegen weer– en  

  temperatuurschommelin- 

  gen 

●  zelfdovend

Ecologisch verantwoord 

materiaal

●  milieuvriendelijk, geen  

  gebruik van import- en 

  tropenhout, enkel en 

  alleen van binnenlandse 

  houtbestanden

● 100 % recycleerbaar

● optimale CO2-balans

 

Variabel en individueel 

●  toepasbaar zowel privaat als 

  projectgebonden: terrassen, 

  balkons, dakterrassen,  

  wellnessruimtes, omranding 

  zwembaden, bruggetjes, 

  looppaden, steigers (statica- 

  berekening noodzakelijk),…

●  door de verschillende  

  kleuren en vormen krijgt uw 

  project een individuele uit- 

  straling.

Overtuigende voordelen
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LIGNODUR

natürlich
barfuß

Terrasplanken

M A D E  I N
GERMANY

PEFC/04-31-1955 terrafina - QG/2011/Z18, PVC��
QUALITÄT
LIGNODUR® 
HOLZ-VERBUND-WERKSTOFF

SEIT 1983
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PEFC/04-31-1955 terrafina - QG/2011/Z18, PVC��
QUALITÄT
LIGNODUR® 
HOLZ-VERBUND-WERKSTOFF

SEIT 1983

Met liefde voor de natuur

Het LIGNODUR terrafina® 

programma biedt u een hoog-

technologisch product aan, die 

de voordelen van hout combi-

neert met deze van kunststof.

De grondstof Lignodur® bevat 

een hoogwaardige mix van 

hout en polymeren en garan-

deert een robuust en langdurig 

eindproduct. Voor de produc-

tie wordt uitsluitend gebruik 

gemaakt van binnenlandse 

houtbestanden. Alle producten 

bezitten een PEFC-certificaat. 

Er wordt geen gebruik gemaakt 

van tropenhout.

De kwaliteit wordt door onaf-

hankelijke, externe controle-

instituten bewaakt. 

LIGNODUR terrafina®  

terrasplanken voldoen aan 

de hoogste eisen betreffende 

„Qualtitäts- und Prüfbestim-

mungen für Holz-Polymer-Werk-

stoffe“ der Qualitätsgemein-

schaft Holwerkstoffe e.V. 

Terrasplanken



Terrasplanken

LIGNODUR
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Unieke, intelligente 
montage met het
klik & klemsysteem

Tijdsbesparende montage !

Hoe verschillend uw individuele smaak ook mag 

zijn, LIGNODUR terrafina® en zijn uitgebreid 

programma van toebehoren past zich moeite-

loos aan aan uw wensen.

De montage van LIGNODUR terrafina® terras-

planken is eenvoudig, tijd-en kostenbesparend 

door zijn unieke klik & klemsysteem.

 

Wilt u na de plaatsing nog wijzigingen door-

voeren aan uw terras, bijvoorbeeld inbouwen 

van LED-verlichting, dan is dit perfect mogelijk. 

De terrasplanken zijn steeds demonteerbaar en 

daarna weer perfect monteerbaar. De planken 

kunnen onder iedere vorm op de onderbalken 

opgebouwd worden.

De onzichtbare montageclipsen maken een 

mooie, smalle en egale voeg mogelijk.

Uitstekende, vaak gevaarlijke en ontsierde meta-

len schroeven zijn niet nodig, zodat LIGNODUR 

terrafina® steeds veilig blootvoets te betreden 

valt. 

Overtuig uzelf van dit unieke product !

Plaatsingsvoorschriften en technische 

documentatie te vinden op www.terrafina.be

Montagefilms te vinden op www.terrafina.be

Voorbereiding van de ondergrond en bevestiging van de 

onderbalken.

1

Startclip op de onderbalk vastschroeven en de 
eerste terrasplank bevestigen.

De volgende terrasplanken met de bijbehorende 

montageclipsen monteren, zonder te schroeven.

Uniek klik & klemsysteem met homogene 

voegen.

Demontageclip voor demontage en 

montage zonder beschadiging.
5

Geen gebruik van  
schroeven, 
gemakkelijk in  
elkaar te schuiven 
en te klikken, 
op maat te verza-
gen en dadelijk  
begaanbaar.

3

4

2
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massiv
glad

zand

kiezel

grafiet

koffiebruin

grijsbruin

roodbruin

Maat : 146 x 21mm
 
Lengte : 
4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 m

grijsbruin

massiv
scheepsdek

roodbruin

kiezel

Maat : 146 x 21mm
 
Lengte : 
4 / 5 / 6 m

massiv XL
glad

zand

kiezel

grafiet

koffiebruin

grijsbruin

roodbruin

Maat : 196 x 21mm
 
Lengte :  
4 / 5 m

massiv XL 
 fijn

zand

kiezel

grafiet

koffiebruin

grijsbruin

roodbruin

Maat : 196 x 21mm

Lengte :  
4 / 5 m 

Verdere informatie:
www.terrafina.be of bij uw dealer.

Terrasplanken

LIGNODUR

Overtuig je van 
de kwaliteit !

massiv 
lounge

Maat : 146 x 21mm

Lengte :  
4 / 5 / 6 m 

stone

java

havanna

macchiato

nero

massiv 
lounge XL

Maat : 196 x 21mm

Lengte :  
4 / 5 m 

stone

java

havanna

macchiato

nero



LoCra stelt deze folder met de grootst mogelijke zorg samen. Het blijft desondanks mogelijk dat de opgenomen gegevens in deze folder niet actueel,onvolledig en/of 
onjuist zijn. Aan de weergegeven informatie kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend. Betreffende tekst, foto’s, logo’s, afbeeldingen 
rusten intellectuele eigendomsrechten. Ze zijn exclusief eigendom van LoCra bv. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming geheel of gedeeltelijk en 

op enigerlei wijze gereproduceerd worden.

De verkoopsvoorwaarden van LoCra bv zijn op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar.

LoCra bv  info@locra.be
Poelstraat 9 www.locra.be 
3511 Kuringen M A D E  I N

GERMANY
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Dealer:

LIGNODUR

natürlich
barfuß ��

QUALITÄT
LIGNODUR® 
HOLZ-VERBUND-WERKSTOFF

SEIT 1983

Stand: 15-10-2021 • Technische wijzigingen voorbehouden.
Omwille van druktechnische redenen kan een afwijking ontstaan t.o.v. de originele kleuren.


