
De 100% Kunststofplank 
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NOMAWOOD

SFEER ONDER
DE VRIJE HEMEL 
BUITENGEWOON
NOMAWOOD maakt het verschil.

NOMAWOOD-terrassen combineren esthetiek met innovatieve techniek 
en scheppen daarmee waardevolle leefruimtes. Het speciaal vervaardigde 
designproduct bergt het geheim van een nieuwe generatie extreem sterke 
terrasvloeren met natuurlijke kleurschakeringen. Ruim denken, betekent ruim 
bouwen. Duurzaam met NOMAWOOD. Van moderne loft en sprookjesslot tot en 
met een verzorgde wellnesszone.

AANGENAAM
NOMAWOOD – voor een nieuw woongevoel.

Onbezorgd genieten zonder gevaar voor verwondingen door houten splinters, 
spijkers of schroeven. Gewoon op het terras gaan zitten of liggen en je goed voelen. 
De matte oppervlakken en recente kleuren gunnen zelfs je ogen een welverdiende 
rust. NOMAWOOD straalt natuurlijke warmte uit, is absoluut slipvrij en kan kinderlijk 
eenvoudig worden gereinigd. Op die manier blijft er meer tijd om te genieten.

GEMAKKELIJK IN ONDERHOUD
NOMAWOOD – meer plezier en een goed geweten hebben.

NOMAWOOD is onverwoestbaar, supersnel en eenvoudig gereinigd en zeer 
gemakkelijk in onderhoud. Het uv-bestendige materiaal ziet er ook na jaren uit als 
op de eerste dag. En het behoudt zijn vorm in weer en wind. Nog afgezien van de 
hygiënefactor, want bacteriën krijgen gewoon geen kans. Het product is duurzaam. 
Het idee is ecologisch. Want NOMAWOOD vernietigt geen regenwouden, er 
wordt weinig CO2 voor uitgestoten en het is 100% recyclebaar.

SNEL GEMONTEERD
NOMAWOOD is snel professioneel gemonteerd.

Dankzij een doordacht montagesysteem is NOMAWOOD in een handomdraai 
professioneel gelegd. Geheel zonder storende schroeven en zichtbare 
bevestigingselementen. NOMAWOOD maakt veel zaken eenvoudiger.
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LEVEN IN EEN LOFT
DESIGNARCHITECTUUR ONTMOET TRADITIE 

In het historische plaatsje Ieper in Vlaanderen heeft een in de hoofdstad van 
Europa gerenommeerd binnenhuisarchitect een eldorado van avant-gardistisch 
leven gecreëerd.

Op de historische fundamenten van de kelderverdiepingen bouwend, streefde hij 
het doel na om met oude gerecyclede stenen, inox en NOMAWOOD AMBIENTE 
SAHARA een symbiose van historie en leven in een loft boven de daken van de 
stad tot stand te brengen.

«In de planningsfase kwamen voor de vormgeving van de terrassen, zitbanken 
en bloembakken de esthetische materialen van NOMAWOOD met hun extreem 
rechte lijnen, gelijk blijvende afstanden en gladde, effen oppervlakken precies op 
het juiste moment.» Aldus Jef Pierco, binnenhuisarchitect.
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KASTEELTRADITIE
400-JARIGE ROMANTIEK ONTMOET NIEUWE TIJD

Toen Yves en Elie De Malle voor het eerst de twee kilometer lange weg door het 
kasteelpark naar een Château in Lasne, België, aflegden en de droom uit de 17e 
eeuw voor zich zagen, was het liefde op het eerste gezicht. Ze namen het gebouw 
zonder aarzeling over en renoveerden het in de daaropvolgende jaren met eigen 
handen met een bewonderenswaardige toewijding en heel veel geduld.

Om de renovatie te voltooien werd het 120 vierkante meter grote terras met een 
hout-kunststofcomposiet (WPC) bedekt. Al na de eerste winter, vormden zich aan de 
randen van de voorbouw in Jugendstil zwartgrijze vlekken door de absorptie van 
het water in de houtvezels.

«Na de vergeefse pogingen om een beroep op de garantie te doen bij de 
toenmalige fabrikant en vervolgens deskundig verricht onderzoek door de 
terrasbouwer, kozen wij zonder dralen voor NOMAWOOD AMBIENTE 
PROVENCE en vervingen alles. Wij hadden ons een dergelijke symbiose van 
kunst(materiaal) en kasteelromantiek - tot en met de LED-spots aan toe - nooit zo 
harmonisch en ideaal voor kunnen stellen.» Aldus Elie de Malle.
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BEACHBALL & 
WELLNESS
MET GELIEFKOOSDE VOETEN HET 
VERFRISSENDE NAT IN.

Na het beachballen of wellnessen gewoon op je blote voeten over de effen 
NOMAWOOD-vloer lopen en in het water springen - wat een plezier.

Dat is leven met NOMAWOOD AMBIENTE. «Dit volledig nieuwe product, dat 
gedachtes als "STOP, gevaar voor verwondingen" door splinters of 'dokter, algen 
en bacteriën' elimineert, maakt het badplezier tot een waar genoegen en maakt 
er geen "pas-maar-op-bezigheid" van.» Aldus Stéphane Trepout, huiseigenaar en 
enthousiast zwemmer. En wanneer na een mistral het 140 vierkante meter grote 
terras een keer onder het stof zit, gewoon nat afdoen en klaar is Kees. Zo wordt 
baden een zomernachtdroom. «Met een optiek die aan het groen van een olijfboom 
en een haptiek die aan de lauwe winden van de Provence doet denken, past 
NOMAWOOD AMBIENTE PROVENCE zich perfect aan het Zuid-Franse landschap 
in de buurt van Toulon aan. En wij genieten dan met een glas champagne en olijven 
van de zachte zomeravonden.»
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GOLDEN LAKES 
VILLAGE
100% VAKANTIE, 0% ZORGEN.

«Wij gingen uit van de compromisloze integratie van ongecompliceerd, 
eenvoudig, recht en tevens duurzaam en onderhoudsarm materiaal. Een lust voor 
het oog, perfect passend in de fantastische natuur hier in het vakantiecentrum Les 
Lacs de L’eau d’Heure, aan de oever van het meer Plate Taille in de Zuid-Belgische 
Ardennen.» Aldus Olivier Louis van de ondernemingsgroep Lamy-Contruction in 
Nessonvaux in België (www.goldenlakesvillage.be).

Tot eind 2010 ontstaan hier op een oppervlak van 20 hectare 250 
vakantiehuizen alsmede een Balneawellnesscentrum en boetieklandschap. 
Hier werd NOMAWOOD AMBIENTE STEPPE gebruikt. Het past perfect 
bij de rechtlijnige bouwvorm van de huizen, bij de steppegroen gehouden 
fassadebekleding van Eternit en bij de NOMAWOOD-terrassen die op het 
merenlandschap lijken te drijven.

«Zo begint voor onze klanten, wanneer ze hier aankomen en uit de auto stappen 
vanaf de eerste seconde een zorgeloze vakantie.»



18 - 19



19

VR
IJE

 T
IJD

, F
A

M
ILI

E 
&

 N
AT

U
U

R



20 - 21



21

100% BESCHERMD TEGEN VERWEREN 

OM ZORGELOOS
TE GENIETEN
NOMAWOOD 
NOMAWOOD staat onder een gunstig gesternte dat de attractieve wereld 
van de terrasbouw met innovatieve en moderne producten revolutioneert. Want 
NOMAWOOD combineert esthetiek en functie en komt na wat het belooft. En 
dat decennia lang.

 uv-bestendig
 kleurecht
 waterbestendig
 vergaat niet
 vormvast

En ook een objectieve milieubalans pleit voor NOMAWOOD: 0% tropisch hout, 
100% recyclebaar. Met een uitstekend geweten voor meer comfort.
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NOMAWOOD AMBIENTE KLEUREN

NOMAWOOD AMBIENTE ASSORTIMENT

ALASKA
Coole aluminiumtouch
voor modern, jong 
wonen.

STEPPE
Ruw steppelandschap,
ontworpen voor
een robuuste look.

PROVENCE
Zonnig, zacht
olijfgroen voor een 
rustige stemming.

Clips en schroeven
Met Montageshaft
Zonder Montageshaft
Starting-Clips

Randprofiel 
DBA 1, alle kleuren
B: 80, H: 30 mm, L: 4 m

Onderstructuurbalk 
DBJ1, zwart
B: 50, H: 30 mm, L: 4 m

Onderstructuurbalk 
DBJ1D, zwart
B: 50, H: 30 mm, L: 4 m

Montagehulpsjabloon 
en bit

Afsluiting verticaal profiel 
DBA 2, alle kleuren
B: 15, H: 45 mm, L: 4 m

Basisprofiel terrasvloer
DB1
b: 146, h: 30 mm, l: 4 m

SAHARA
Zacht zandbruin
voor een behaaglijke
ambiance.

Toolbox

ALGARVE 
Elegant wit voor  
een fris Atlantisch 
design.
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BUITENGEWOON
Nieuwe wegen bewandelen met NOMAWOOD...
Of je nu een stille genieter of een onvermoeibaar gastheer bent, NOMAWOOD 
schept de nodige ruimte en bekleedt oppervlakken kundig en met stijl.  
De buitengewone optiek is aan de natuurlijke schakeringen en het matte effect toe te 
schrijven. Een niet opdringerig design dankzij een rustige vormtaal en heldere lijnen, 
waarmee NOMAWOOD vanaf het begin voor lange tijd enthousiasmeert. Gemaakt 
voor creatieve mensen met visie en neiging tot het praktische en ecologische.

… in plaats van over platgetreden paden te struikelen.

RECHTLIJNIG DROMERIG

VERWENT PRAKTISCH
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AANGENAAM
NOMAWOOD voor een zinnelijk woongevoel…
Ernaar kijken en liefde op het eerste gezicht voelen. Maar NOMAWOOD 
verrast niet alleen visueel, het overtuigt ook door zijn haptiek. Aangename 
natuurlijke warmte en een zacht, slipvrij oppervlak zorgen voor een zinnelijke 
manier van wonen. Nog helemaal afgezien van de unieke voordelen van het 
materiaal, dat in tegenstelling tot hout een absoluut splintervrij en schroefloos 
oppervlak garandeert. Op het terras gaan zitten of liggen en je goed voelen. 
Zo presenteren woonoases zich tegenwoordig.

… in plaats van ergernis in je vrije tijd.

ZUIVER

SPLINTERVRIJ 

COMFORTABEL 

SLIPVRIJ
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GEMAKKELIJK IN 
ONDERHOUD
NOMAWOOD voor meer tijd onder de vrije hemel… 
Eenmaal gemonteerd, zit het werk erop. NOMAWOOD is uiterst weerbestendig 
en waterafstotend. Daarom behoren onderhoudswerkzaamheden met 
chemicaliën en lastig schrobben tegen algen, mos, olie of rode wijn of andere 
vloeistoffen waardoor vlekken ontstaan tot het verleden. En na een wolkbreuk 
gewoon met de vloerwisser het gladde oppervlak droog trekken. Dat is haast 
nog leuker dan het daarna weer in de zon gaan liggen. Heel slim is degene, 
die voor NOMAWOOD kiest.

… oneindige uurtjes voor het onderhoud.

GEMAKKELIJK IN ONDERHOUD ONDERHOUDSVRIJ

DUURZAAM ECOLOGISCH
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SNEL GEMONTEERD
NOMAWOOD – snel en professioneel gemonteerd…
Het kan beginnen. Uitpakken en met een paar eenvoudige handgrepen zijn de 
planken gemonteerd. Dankzij het gepatenteerde easy-fix-bevestigingssysteem 
worden schroeven en bevestigingselementen onzichtbaar aan de onderzijde 
gemonteerd. De planken gewoon vastklemmen en je bent al klaar. Zo wordt 
NOMAWOOD gelegd: perfect rechtlijnig en met gelijkmatige naden. Fraai 
voor het oog, aangenaam voor je voeten. Let op onze montagevideo op onze 
homepage www.nomawood.com onder downloads terras & buiten bereik.

… in plaats van moeizaam naar  
oplossingen te zoeken.

EEN TWEE

DRIE KLAAR
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Gert-Noël-Str. – B-4731 Eynatten – België
Tel.:+32 (0)87 85 82 74 – Fax: +32 (0)87 85 88 01
info@nomawood.com – www.nomawood.com


