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5 mm

7 mm

3 mm

PRO

VOORDELEN

Exclusief antiklemprofiel
Het V-profiel en de grotendeels holle wanden 

zorgen ervoor dat de spacer met minimale kracht 
kan worden verwijderd.

V-profiel
Garandeert probleemloos plaatsen en verwijderen.

Grote ovalen steunplaat
Voorkomt dat de afstandhouder tussen de 
planken valt.

Afgeschuinde rand
Om de rand van de plank op te kunnen tillen 
voor het verwijderen van de afstandhouder.

Materiaal niet-vervormbaar
Uitzonderlijk sterk en stijf.

Multifunctionele markeringen

Perfecte ergonomie
Dankzij de greep met grote opening kunt u de 
spacer tijdens het plaatsen en verwijderen stevig 
vasthouden en indien nodig een stuk gereedschap 
(tang of houtbeitel) door de opening steken.

AFSTANDHOUDERS

EXCLUSIEF V-PROFIEL
MAKKELIJK TE VERWIJDEREN

1 KLEUR = 1 MAAT
FOUTEN ONMOGELIJK

OPNIEUW TE GEBRUIKEN

GEGARANDEERDE TIJDWINST

KWALITEIT EN PRESTATIES 
ZONDER COMPROMISSEN

UITZONDERLIJK STERK
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5.5.4.2.2 Afstand tussen terrasplanken
Overeenkomstig de in 5.5.4.2.1 genoemde voorschriften moeten in continentaal Frankrijk de volgende diktes voor afstandhouders 
in acht worden genomen:

NÖVLEK®-afstandhouders voldoen volledig aan de vereisten van norm NF DTU 51.4 inzake de dikte van afstandhouders voor de afstand tussen de planken.

Afstand tussen de planken  
in het midden
Drie diktes leverbaar voor de juiste 
tussenafstand afhankelijk van het hout 
en de vochtigheid van de planken 
tijdens het plaatsen.

Tussenafstand aan het uiteinde van de planken
Voor een goede ventilatie en gezond hout aan de uiteinden van de planken.

Vochtigheid van de planken Van 12 tot 17 % Van 18 tot 22 %
Van 23 % tot een vochtigheid 

boven het verzadigingspunt voor 
vezels

Dikte van de afstandhouder 7 mm 5 mm 3 mm

5.5.5 Overgang tussen planken
De overgang tussen planken vormt een zwak punt wat betreft de duurzaamheid van het hout. Bijgevolg moet de afstand (z) tussen 
twee uiteinden 4 tot 6 mm zijn. Niettemin is een tussenafstand van 1 tot 5 mm toegestaan bij planken van hout uit een zeer hoge 
natuurlijke duurzaamheidsklasse (klasse 1 volgens NF EN 350).

5.2.3 Terrastypologie met verbeterd ontwerp (‘gemiddeld’ genaamd in de zin van FD P 20-651) 
a) Verbinding van de plankuiteinden in het midden: Bij een systeem met dubbele draagbalken kan het water tussen de plankuiteinden 
wegstromen om het hout aan de uiteinden gezond te houden en om te voorkomen dat zich vocht ophoopt aan de onderkant van 
de uiteinden.
De afstand z tussen de uiteinden van de planken moet 4 tot 6 mm zijn en de afstand w tussen het uiteinde van de plank en de 
draagbalk 20 tot 30 mm.

w z

Perfecte vormen

Door het exclusieve V-profiel en 
de greep met grote opening is de 
NÖVLEK®-afstandhouder makkelijk 
te plaatsen en te verwijderen.

Om alle situaties het hoofd 
te kunnen bieden
Dankzij de greep met grote opening is 
het mogelijk om indien nodig een stuk 
gereedschap zoals een houtbeitel in 
de afstandhouder te steken.

Uitzonderlijk sterk

De greep is buitengewoon sterk, zodat 
u er veel kracht op kunt uitoefenen 
zonder het gevaar te lopen dat de 
greep breekt.

Goed doordacht tot in de 
kleinste details
Door de afgeschuinde rand van de 
afstandhouder is het mogelijk om 
de planken op te tillen en de houder 
eenvoudig te verwijderen.

5.5.4.2.2 Afstand tussen terrasplanken

5.2.3. Afstand tussen twee plankuiteinden

5.5.5 Overgang tussen planken

GEBRUIK

DTU 51.4  Vereisten inzake de afstand tussen planken (extract)
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NÖVLEK®-afstandhouders zorgen tijdens het plaatsen voor een juiste en gelijkmatige afstand tussen de terrasplanken en daarmee voor een goede ventilatie, 
de effectieve afvoer van water en zeer gezond hout. Het risico van voortijdige verslechtering en verrotting van de planken wordt aanzienlijk beperkt.




