The world of terraces

FAQ

Heb ik een speciaal installatiesysteem nodig?
Nee, dat heb je niet nodig. Cedral Terrace heeft een unieke clip om een snel en eenvoudig
te plaatsen, en is compatibel met andere clipsystemen.
Hoeveel weegt 1 plank?
Een enkele 175mm Cedral Terrace-plank weegt 17 kg.
Splintert het?
Nee. Dankzij het productieproces zal Cedral Terrace niet versplinteren. Het is geweldig
voor kinderen, huisdieren en blote voeten!
Kan ik individuele planken verwijderen en vervangen?
Ja, er zijn 2 methoden beschikbaar als je de de Cedral Terrace-accessoires gebruikt.
Bekijk zeker de Cedral Terrace Installatiehandleiding.
Is Cedral glad als het nat is?
Nee. Cedral Terrace is altijd veilig om te wandelen of te lopen, zelfs na hevige regen.
Kan ik mijn BBQ op een Cedral Terrace plaatsen?
Ja. Zelfs als de hete houtskool op je terras valt, zal Cedral niet branden.
Zal de kleur vervagen?
Cedral Terrace is een door en door gekleurd materiaal met minerale/anorganische pigmenten
die UV-stabiel zijn en daardoor veel langer hun kleur behouden dan andere terrasplanken.
Maakt iemand anders zo’n terrasvloer?
Cedral is gepatenteerd, zodat niemand anders een vezelcement terrasvloer op dezelfde manier
kan maken als wij.
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Zal Cedral van vorm veranderen of kromtrekken?
Nee, dat zal niet zo zijn. Intense hitte, kou en blootstelling aan de elementen hebben geen effect
op de vorm van Cedral.
How scratch/weather-resistant is it?
Alle materialen kunnen krassen vertonen, maar omdat het materiaal in de massa gekleurd is,
zijn krassen niet direct zichtbaar.
Cedral Terras is bestand tegen hitte, regen en sneeuw.
Hoe moet Cedral gereinigd worden?
Wij hebben een volledige set van specifieke reinigingsadviezen mocht dit nodig zijn; inclusief
het verwijderen van veelvoorkomende vlekken. Bekijk zeker de installatiegids voor tips.
Is er veel onderhoud nodig?
Cedral Terras vereist vrijwel geen onderhoud. Wij raden aan om een borstel te gebruiken om
vuil te verwijderen. Als er vlekken/mosgroei op het materiaal optreedt, kan je deze altijd reinigen.
Bekijk zeker de installatiegids voor tips.
Hoe duurzaam is het?
Cedral is gemaakt van vezelcement dat langer meegaat dan hout, maar een veel zachter
loopgevoel geeft.
Hoe installeer ik het? Kan ik het zelf doen?
Ja, u kunt hier meer lezen over het installeren van Cedral Terrace.

