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Felix Distribution biedt hoogwaardige totaal-
concepten voor terras, tuinafscheiding en 
gevelbekleding, inclusief alle accessoires en 
benodigdheden voor montage en afwerking. 
Hoveniers, installateurs en houtbouwers 
worden bediend via partners in de bouw-
materialenhandel en buitenspecialisten. 
Felix Distribution biedt drie eigen merken: 
FelixWood, een programma hardhout en 
thermisch gemodificeerd hout, Fiberdeck, een 
volledig programma houtkunststof- composiet-
producten (WPC) en Cobrafastener, alle acces-
soires benodigd voor installatie en montage. 
Het assortiment wordt gecompleteerd door 
de programma’s van de exclusieve partners 
NewTechwood, Fiberon, Moso en B-Fix.
Felix Distribution is met drie vestigingen (in 
Nederland, Frankrijk en Duitsland) actief in 
Europa, maar richt zijn pijlen met de aanstelling 
van een exportmanager nu ook op de rest van 
de wereld.

FelixWood
Het FelixWood-assortiment bestaat uit duur-
zame hardhoutproducten voor buitentoepas-
singen. Deze veelal gecertificeerde producten 
zijn van een hoge kwaliteit en ontworpen voor 
langdurig buitengebruik. FelixWood is EUTR-
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‘Houtbouwer en hovenier kunnen voor alle houten en houtlookachtige 
materialen bij ons terecht’

Felix Distribution heeft 
alle topmerken voor de 
buitenruimte

Garapa-hardhout met B-Fix-clipbevestiging
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proof, wat betekent dat het gaat om 100 pro-
cent legaal hout uit traceerbare bronnen.
Felix Distribution levert hardhoutsoorten als 
bangkirai, kapur en keruing uit Indonesië, 
de soorten ipé en garapa uit Brazilië, en afri-
kulu, een mooie roodkleurige houtsoort met 
zeer hoge duurzaamheid, uit Afrika. Circa de 
helft van het FelixWood-assortiment is FSC-
gecertificeerd.

Onder de naam FelixWood zijn ook thermisch 
gemodificeerde houtproducten verkrijgbaar. 
Thermisch gemodificeerd hout wordt zonder 
toevoeging van chemische middelen verwarmd 
bij zeer hoge temperaturen, zo’n 200 graden. 
Daardoor verandert de chemische structuur 
van het hout en vormt het geen voedings-
bodem meer voor schimmels en houtrot. 
Houtsoorten die normaliter in de duurzaam-
heidsklasse 4-5 vallen, kunnen zo worden 
opgewaardeerd tot de duurzaamheidsklasse 1 
of 2. Op deze wijze kunnen ook niet-tropische 
houtsoorten zeer duurzaam worden gemaakt. 
Thermisch gemodificeerd hout is geschikt voor 
vlonders en gevelbekleding. Het hout werkt 
minder dan hardhout en is eenvoudig te ver-
werken. Felix Distribution verkoopt thermisch 
gemodificeerd Noord-Amerikaans essenhout 
en grenenhout uit de Baltische Staten. Deze 
thermisch gemodificeerde houtsoorten zijn ver-
krijgbaar in lengtes tot 360 cm.
Van Erp: ‘Thermisch gemodificeerd essen- en 
grenenhout is met name geschikt als gevel-
bekleding. Door de thermische modificatie 
neemt het hout geen vocht meer op, waardoor 
het niet kromtrekt; het blijft echt kaarsrecht. 
De tweede reden dat essen en grenen vooral 
geschikt zijn als gevelbekleding, is dat ze wel 
de luxe uitstraling van de houtsoort behouden.’

Fiberdeck
Het merk Fiberdeck heeft al sinds 2006 een 
WPC-assortiment voor terrassen en tuinaf-
scheidingen en een Gardenwall-systeem onder 
de naam WEO. De houtkunststof-composiet 
bestaat voor 95 procent uit gerecycled materi-
aal: postindustrieel houtmeel en gerecycleerd 
polyethyleen uit gebruikte producten, zoals 
lege wasmiddelflessen en plastic zakken. Het 
mengsel van hout en kunststof wordt gecoëx-
trudeerd (gesmolten/geplakt) met een weers- 
en uv-bestendige polymere buitenlaag.
Van Erp: ‘De ontwikkeling op WPC-gebied staat 
niet stil. Er zijn grote verbeteringen doorge-
voerd op eerdere WPC-generaties. Dat waren 
zogeheten mono-extrusiematerialen, wat 
inhoudt dat er geen beschermlaag omheen 
zit. Al onze producten worden tegenwoordig 
vervaardigd door middel van coëxtrusie, waar-
bij de hardkunststof beschermlaag ook nog 
geëxtrudeerd wordt. Houtkunststof-composiet 
verkleurt en verbleekt niet meer en vloeistof-
fen en vuil kunnen zich er niet aan hechten of 
erin trekken. Het is nagenoeg onderhoudsvrij. 
Fiberdeck geeft een garantie van twintig jaar 
op het product. Het product heeft een goede 
prijs-kwaliteitverhouding, net als de producten 
in ons handelsassortiment van NewTechWood. 
Daarnaast hebben we sinds vijftien jaar een 
handelsassortiment van het toonaangevende 

merk Fiberon voor het midden- en hoge seg-
ment. Daar zit een garantie van vijfentwintig 
jaar op.’

Klapper
Sinds vorig jaar heeft Felix Distribution een suc-
cesnummer van Fiberdeck in de schappen: een 
innovatief WPC Gardenwall-systeem met triple 
rhombusoptiek en coëxtrusie-beschermlaag, 
genaamd WEO35. Het bestaat voor 60 procent 
uit hout en voor 40 procent uit polyethyleen. 
‘Dit onderhoudsvrije en kleurvaste product 
met echte matte houtuitstraling is geschikt om 
tuinhuizen mee te bekleden of wanden onder 
overkappingen. Omdat het een trapeziumvor-
mig profiel heeft, kan het zowel horizontaal als 
verticaal geplaatst worden. We merken dat er 
enorm veel animo is voor dit product.’
Sommige consumenten hechten veel waarde 
aan het onderhoudsarme aspect van vlonder-
planken, bijvoorbeeld wanneer ze te weinig tijd 
hebben om hout te oliën, beitsen en schilderen. 
Deze trend kan de enorme groei van WPC ver-
klaren. 

Cobrafastener
Cobrafastener biedt oplossingen voor montage 
en installatie: bevestigingsmiddelen, gereed-
schappen en funderingsmaterialen, zoals 
aluminium onderconstructies, die speciaal zijn 

Het FelixWood-assortiment bestaat uit 
duurzame hardhoutproducten voor 
buitentoepassingen

Moso Bamboo X-Treme NewTechWood WPC
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ontworpen om terrassen, gevelbekleding en 
erfafscheidingen van hout of WPC duurzaam te 
bevestigen en te installeren. Voor blinde beves-
tiging van terrasplanken, wat vooral optisch 
wenselijk is als de planken helemaal glad zijn, 
worden clips gebruikt, zodat de schroeven niet 
meer in het zicht zijn. Volgens Van Erp wordt er 
bij de aanleg van vlonders vaker dan voorheen 
gevraagd naar blinde bevestiging. Niet alleen 
sommige houten planken worden met een clip 
bevestigd, maar ook alle WPC en bamboe.
Voor de verdekte montage van afrikulu-, gara-
pa- en ipé-terrasdelen heeft Felix Distribution 
een handelsassortiment van B-Fix. Sommige 
hardhoutsoorten zoals kapur en bangkirai heb-
ben een wat hoger krimppercentage, waardoor 
clips minder geschikt zijn. Van Erp: ‘We advise-
ren om dat soort hardhoutplanken met schroe-
ven te bevestigen.’

Moso
Naast de handelsassortimenten NewTechWood, 
B-Fix en Fiberon verkoopt Felix Distribution 

producten van het merk Moso, met name de 
thermisch gemodificeerde vlonder-en gevel-
planken Bamboo X-treme.
Van Erp legt uit hoe bamboe wordt verwerkt 
tot een gebruiksmateriaal: ‘De geoogste bam-
boekokers worden in kleine stukken gezaagd, 
thermisch gemodificeerd en vervolgens in 
elkaar geperst. Daardoor ontstaat een zwaar 
materiaal met een hoge dichtheid. Door het 
thermische modificatieproces krijgt het materi-
aal een lange levensduur en wordt het zeer sta-
biel: er zit bijna geen werking meer in. Bamboe 
is dus heel sterk. Moso geeft 25 jaar garantie 
op zijn product. Het kan voor allerlei dingen 
gebruikt worden, zoals buitentoepassingen, 
vloeren, platen, balken, fineer en zelfs de bin-
nenkant van auto’s, maar wij verkopen voorna-
melijk Moso X-treme-terras- en -gevelplanken. 
Het product is op meerdere manieren duur-
zaam: het wordt duurzaam geoogst en is altijd 
voorradig dankzij de supersnelle groei; het 
wordt namelijk al na vier tot vijf jaar geoogst. 
Het slaat door zijn snelle groei meer CO2 op dan 

de meeste houtsoorten. Na de oogst van de 
bamboe produceert de moederplant nieuwe 
stammen en wordt er meteen weer CO2 in het 
bos opgeslagen. Bamboe heeft als productma-
teriaal zelfs een negatieve CO2-footprint en een 
A-classificatie bij NL Greenlabel.’

Van Erp sluit af: ‘Felix Distribution heeft eigen-
lijk alles in huis op het gebied van houten en 
houtlookachtige materialen voor de buiten-
ruimte. De houtbouwer en hovenier kunnen 
voor al hun wensen en vragen perfect terecht 
bij onze dealers. Bovendien is onze website 
compleet vernieuwd. Hier vinden zowel profes-
sionals als eindgebruikers twee digitale plan-
ningstools voor decking en fencing.’

Sinds vorig jaar heeft Felix Distribution een succesnummer van Fiberdeck in de schappen: een WPC Gardenwall-systeem onder de naam WEO.

www.felixdistribution.nl

Het innovatieve WPC Gardenwall-
systeem genaamd WEO bestaat voor 
60 procent uit hout en voor 40 procent 
uit polyethyleen
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