LAMELLO
Een tuinschutting bepaalt in grote mate de sfeer in de tuin. Kies daarom een stijl die in harmonie is met zowel uw tuinarchitectuur als uw
woning. Ga voor de natuurlijke charme van Noords hout in onze Lamello tuinschermen.

Ontdek Lamello!
Lamello is een horizontaal, open scherm met afgebogen latten opgebouwd uit Noords Hout.

Wat is Noords Hout?

Bij Exterior Living omvat het assortiment zachthout een type vurenhout (witte den) en grenenhout (rode den) uit Noord-Scandinavië en
Noord-Siberië. Wij zijn bovendien houder van het PEFC-label en dragen ecologie hoog in het vaandel.
Een eerste behandeling van uw hout tegen ons guur klimaat doen wij in eigen beheer. Wij impregneren het hout om het beter te
beschermen tegen schimmels, verrotting en insecten. Door dit proces krijgt het hout een typerende zoutgroene kleur. Het Noords
hout die wij gebruiken is bijzonder geschikt om te impregneren. Onze jarenlange ervaring met dit procedé waarborgt de kwaliteit.
Lees hier meer over Noords Hout.

Specificaties van Lamello
Geschaafde afgebogen latten 16 x 58 mm
Inox nagels & schroeven
Verticale steunen 28 x 56 mm
Opgemaakt
TIP:
Bevestig met vierkantpalen.
Ga langs bij een verdeler in uw buurt voor meer informatie.

Houten tuinafsluiting plaatsen
Lees ons uitgebreid stappenplan voor het plaatsen van een tuinafsluiting hier.
Laat u adviseren door een van onze verdelers.

Houten tuinafsluiting onderhouden
De blootstelling van hout aan zon, regen en wind zal de kleur geleidelijk doen vergrijzen en het oppervlak ruwer maken. We raden aan hout
regelmatig te onderhouden. Zo beschermt u uw product tegen vlekken en remt u het verruwingsproces af.
Start de eerste behandeling zo spoedig mogelijk na de plaatsing, om de warme uitstraling van uw tuinconstructie niet te verliezen. Zorg
ervoor dat onbehandeld hout niet in aanraking komt met vocht.
Bekijk hier onze onderhoudstips en instructies.

Tuinafsluiting Prijzen en Advies
Producten van Exterior Living worden verdeeld door vakmensen.
Voor prijzen en meer informatie kunt u terecht bij een verdeler in uw buurt!
Vind er snel en gemakkelijk een via deze dealerlocator.

