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Felix Clercx BV sprong hier als tuinhoutimpor-
teur jaren geleden op in met de introductie 
van het Amerikaanse WPC-(hout-kunststof-
composiet-)merk Fiberon. Dit product kan 
worden beschouwd als de Mercedes onder de 
WPC-planken. Daarnaast vermarkt Felix Clercx 
sinds twee jaar een tweede merk: Fundeck 
van NewTechWood. Dit merk positioneert zich 
prijstechnisch in het middensegment. Beide 
merken onderscheiden zich door de unieke co-
extrusiekunststof beschermlaag, waardoor deze 
producten gegarandeerd kleurvast en vlekbe-

stendig zijn. Naast de normale reiniging heeft 
de consument hier vrijwel geen omkijken meer 
naar en kan hij ongehinderd jarenlang van zijn 
terras genieten. 

Niet van echt te onderscheiden
Ook de ontwikkeling op esthetisch gebied staat 
niet stil. De vlonderplanken krijgen een steeds 
mooiere natuurlijke uitstraling, waardoor ze 
niet meer van echt hout te onderscheiden zijn. 
Zo lanceerde NewTechWood dit jaar de vin-
tage-lijn die dezelfde uitstraling heeft als verou-

derde hardhouten planken, maar dan met alle 
voordelen van WPC. Felix Clercx is dit jaar onder 
andere met WPC te vinden op de Nationale 
Demodag Hoveniers op 25 september in 
Eemnes, waar zij een aantal van deze produc-
ten zullen tonen. Ligt de voorkeur toch bij echt 
hout in de tuin? Ook dan biedt Felix Clercx u 
een groot scala aan mogelijkheden. 
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De florerende economie heeft ervoor gezorgd dat de consument steeds meer bereid is om te 

investeren in zijn tuin. Waar deze voorheen voornamelijk diende als functionele plek, wordt de tuin 

meer en meer een stijlvol ingerichte ruimte waar men kiest voor de luxere tuinmaterialen. Men 

verkiest het buiten genieten boven het werken in de tuin. Vlonderterrassen met een onderhouds-

arm karakter winnen daarom enorm aan populariteit. 
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ONTDEK DEZE MACHINE BIJ UW  
STIHL DEALER, OF KIJK VOOR  
MEER INFO OP STIHL.NL

Bij het onderhoud van grote percelen of openbare 
parken zijn de professionele ruggedragen STIHL 
bladblazers onmisbaar. De BR 800 C-E steekt er met 
zijn hoge blaaskracht van 41 N met kop en schouders 
bovenuit. Door het ergonomisch draagsysteem en 
STIHL antivibratiesysteem is het aangenaam werken. 
Praktische details zoals de start aan de zijkant, een 
regelbaar vermogen en een blaaspijp met snelsluiting 
laten het werk vooruitgaan. Het compacte handvat 
en ophangoog zorgen tenslotte voor zorgeloos 
transport en opberging. 
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