
ASSORTIMENT
EUROPA 2020



 
  Vintage grey
  1) Art.2077
  2) Art.2233
  3) Art.2162

 
  Vintage brown
  1) Art.2078
  2) Art.2168
  3) Art.2163

 
  Vintage grey light
  1) Art.2312
  2) Art.2313
  3) Art.2328

Ultrashield® Vintage
Deze terrasprofielen zijn geliefd bij jong en oud. 
Ze combineren de moderne ‘used-look’ van 
verweerd Bangkirai met de gunstige eigen-
schappen van onze Ultrashield® WPC profielen. 
Modern, bijzonder, tijdloos!

Geborsteld als verweerd Bangkirai
Splintervrij
Gemakkelijk te reinigen
Verkleurt niet
Kan zonder afschot geplaatst worden
Nauwelijks van hout te onderscheiden

Niet VaN hoUt te oNDerSCheiDeN

TER INFORMATIE:

alle voordelen van de 
normale FUN-Deck 
delen gelden ook voor de 
ViNtaGe lijn.

KEUZE UIT 3 KLEUREN IN MODERNE „USED-LOOK“ PROFIELEN

PROFIELEN

MONTAGECLIPS
art 1905: Clipset voor hout
art 1919: Clipset voor aluminium
art 2174: Cobra Hybride Clipset
art 1773: Begin/Eindclipset

Meer informatie en uitgebreide montagehandleidingen vindt u op www.FUN-gard.com

art 2174 Cobra hybrid clipset. 
90 clips incl. schroeven voor 
hout & aluminium ondercon-
structie.

art 1905 /1919 clipset
75 plankclips & 15 bevestiginclips 
incl. geschikte schroeven voor 
onderconstructie.

art 1773 begin/eindclipset
25 clips incl. schroeven voor 
hout onderconstructie.

FUN-Gard staat voor een zeer gunstig geprijsd, maar technisch zeer geavanceerd tuinpro-
gramma en komt tegemoet aan de wens van zo min mogelijk onderhoud, een lange levens-
duur en een moderne uitstraling. en dat alles binnen het bereik van uw eigen portemonnee. 
Bent u voor uw tuin op zoek naar een terras, een tuinafscheiding of tuinverlichting? hier vindt 
u de oplossing! 

DE ULTRASHIELD® - TECHNOLOGIE
in tegenstelling tot traditionele WPC producten, zijn onze Ultrashield® terras- en 
schermprofielen omhuld met een beschermende laag die geen houtaandeel bevat. Door de 
zuivere Pe-laag aan de buitenzijde worden veel problemen, die zich gebruikelijk voordoen bij 
WPC en hout, voorkomen: 

  
    

EENVOUDIGE MONTAGE 
De montage is erg eenvoudig en slim. Zo zijn alle palen van het rabatschermsys-
teem zodanig ontworpen, dat ze zowel als begin-, eind-, tussen-, en hoekpaal 
gebruikt kunnen worden. De terrasprofielen worden eenvoudig op houten of 
aluminium onderconstructie met een clip bevestigd, zodat er met slechts weinig 
gereedschap praktisch foutloos gewerkt kan worden. De massieve FUN-Deck 
profielen kunnen zelfs zonder afschot loodrecht geplaatst worden. een pluspunt 
bij het leggen van uw terras!

PERFECTE MENGVERHOUDING
onze mengverhouding van 60% hout en 40% kunststof zorgt voor de perfecte 
combinatie van duurzaamheid en stabiliteit. 

OPTIMALE KEUZE
Met praktische lengtes van 300, 400, 500 cm (terras) en 180 cm (tuinscherm) en 
moderne kleuren en breedtes heeft u eindeloze keuzemogelijkheden voor een 
optimaal tuinontwerp. Speciale aandacht verdient de bijzondere lijn ViNtaGe, 
waarbij de houtoptiek in ‘used-look’ wordt gecombineerd met moderne kleurstel-
lingen. 

FUN-GARD ULTRASHIELD® - De BeSCherMlaaG MaaKt het VerSChil 

Net als de schil van een sinaasappel 
beschermt de Ultrashield® 
beschermlaag het kernmateriaal 
tegen weer en wind. Geen wonder 
dat FUN-Deck Ultrashield® terrassen 
zo geliefd zijn!

Meer informatie en uitgebreide montagehandleidingen vindt u op www.FUN-gard.com
3) randprofiel 23 x 138 mm
lengtes: 300 cm

1) Massief profiel 23 x 138 mm
lengtes: 300 + 400 + 500 cm

2) Massief profiel 23 x 210 mm
lengtes: 300 + 400 + 500 cm

FUN-Deck Ultrashield® terrassendelen 23 x 138 mm in Vintage grey light Pagina 3  Pagina 2  

Geen verkleuring als gevolg van UV; zelfs bij gedeeltelijke overkappingen geen 
kleurverschil!
Geen aanhechting van vuil; reinig de vloer zoals uw binnenvloer 
en klaar. 
hardnekkige vlekken, zoals de resten van een barbecue 
reinigt u met de minste inspanning 
Zelfs rode wijn of vetvlekken laten geen“blijvende herinneringen” achter
Natuurlijk splintervrij: zelfs geschikt voor de tere kindervoetjes.



 
  Multigrey dark
  1) Art.2165
  2) Art.2146
  3) Art.2019
  4) Art.1942
  5) Art.1982
  6) Art.2104

 
  Multigrey light
  1) Art.2164
  2) Art.2260
  3) Art.2018
  4) Art.1941
  5) Art.1981
  6) Art.2105

 
  Multibrown wild
  1) Art.2166
  2) ---
  3) Art.2020
  4) Art.1940
  5) Art.1983
  6) ---

FUN-Deck Ultrashield® terrassendelen 23 x 138 mm in Multigrey light

FUN-Deck Ultrashield® terrassendelen 23 x 138 mm in Multigrey dark

FUN-Deck Ultrashield® terrassendelen 23 x 210 mm in Multibrown wild

MAAK UW KEUZE UIT 2 BREEDTES  EN 5 KLEUREN

MONTAGECLIPS 
Art.1905 Clipset voor montage op hout
Art.1919 Clipset voor montage op alu
Art.2174 Cobra-Hybride Clipset
Art.1773 Begin-/Eindclipset

BELANGRIJK:

Vervang bij de installatie 
van uw terras alle 
meubelglijders door 
teflon. Bij WPC kan 
er elektrostatische 
lading ontstaan. lees 
de montagehandleiding 
aandachtig.

Meer informatie en uitgebreide montagehandleidingen vindt u op www.FUN-gard.com

1) rondkamerprofiel 23 x 138 mm
lengtes: 300 + 400 + 500 cm

3) Massief profiel 23 x 138 mm
lengtes: 300 + 400 + 500 cm

2) rondkamerprofiel 23 x 210 mm
lengtes: 400 + 500 cm

4) Massief profiel 23 x 210 mm
lengtes: 300 + 400 + 500 cm

5) Kantplank 23 x 138 mm
lengtes: 300 cm

PROFIELEN

6) afwerklijst 10 x 62 mm
lengtes: 400 cm
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Ultrashield®
Zoekt u een onderhoudsvriendelijk en 
eenvoudig te monteren terras?

Dan bieden onze FUN-Deck Ultrashield® 
terrasplanken de perfecte oplossing.

Clipbevestiging op hout of aluminium
UV-stabiel, geen verkleuringen
Geen vuilaanhechting
Gemakkelijk te reinigen, ook bij hardnekkige 
vlekken, zoals vet of rode wijn
eenvoudig vochtig afnemen en klaar
De massieve profielen ook zonder afschot te 
plaatsen

eeN terraS oM VaN te GeNieteN
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  Teak
  3) art.2069 / alleen in 400 cm
  6) Art.2106



FUN-Deck Ultrashield® terrassendiele 23 x 138 mm in Vintage grey

 
  Multigrey dark
  1) Art.2215

 
  Multigrey light
  1) Art.2216

 
  Multibrown wild
  1) Art.2217  

  Bicolor grey
  1) Art.2183
  2) Art.2185

X-tra wide

Ultrashield® Tegels
op zoek naar een snelle en onderhoudsarme 
vloerafwerking, met alle voordelen van 
Ultrashield®?

Met de FUN-Deck Ultrashield® Kliktegels 
bieden wij u de oplossing.

eenvoudige en snelle montage ( zonder gereedschap )
trekt niet krom, splintert of breekt niet
Zeer onderhoudsarm
UV Stabiel zonder verkleuringen
eenvoudig te reinigen, ook vetten of rode wijn vlekken 
eenvoudig te verwijderen.
eenvoudig met een een vochtige doek schoon te maken

Met iNNoVatieF KliKSySteeM

TER INFORMATIE:
alle voordelen van de 
FUNDeck Ultrashield®-
planken zijn natuurlijk 
ook van toepassing op de 
Ultrashield®-tegels!

1. Ultrashield® 4-lamellen-tegel
afmeting 30x90 cm

U HEEFT DE KEUZE - BESCHIKBAAR IN ONZE MEEST POPULAIRE 3 KLEUREN

UITVOERINGEN

in elkaar schuifbare 
kunststof basis voor 
snelle en eenvoudige 
„klik“ installatie.

Verhoogde kunststof 
basis voor goede 
waterafvoer en goede 
ventilatie.

Corrosiebestendige 
roestvrijstalen schroeven 
voor duurzame en 
stabiele grip.

PRODUKTVOORDELEN

Meer informatie en uitgebreide Montage-handleiding vindt u op www.FUN-gard.com Meer informatie en een uitgebreide Montage-handleidung vindt u op www.FUN-gard.com

OPTIEK EN KLEUR

1) rondkamerprofiel 23 x 142 mm
lengtes: 300 + 400 + 500 cm

2) rondkamerprofiel 23 x 251 mm
lengtes: 300 + 400 + 500 cm

ÉÉN PLANK – TWEE OPTIEKEN
Met één plank, twee verschillende optieken, 
afhankelijk van welke zichtzijde u kiest:
met houtnerfstructuur of ribbels.

MONO-EXTRUSIEPLANKEN: 
in de eerste paar weken kan de plank de 
typische mono-extrusie kleurvervaging 
ondergaan onder invloed van weers-
omstandigheden.

Met de natuurlijke houtnerf aan de ene kant, en 
fijne ribbels aan de andere kant van de plank. 
Met de fraaie meerkleurig vergrijsde uitstraling 
creëer je een geweldig terras.

Door mono-extrusie en stabiel rondkamer-
profiel is de FUN-Deck Nature ook 
onverslaanbaar voordeliger!!

U HEEFT DE KEUS: IN 2 AFMETINGEN VERKRIJGBAAR

Scherp geprijsd mono-extrusie oppervlak
Clipmontage op hout en aluminium mogelijk
enkel 2% afschot nodig
Beide zijden bruikbaar

Verkrijgbaar in 2 breedtes

MONTAGECLIPS
art 1905: Clipset voor hout
art 1919: Clipset voor aluminium
art 2174: Cobra Hybride Clipset
art 1773: Begin/Eindclipset

UITVOERINGEN / PROFIELEN

GOED OM TE WETEN:
Mono-extrusie betekent 
een aangename uitstra-
ling zonder Ultrashield® 
beschermlaag. 
er bestaat kans op kleur-
vervaging na montage. 
Verwijder (water)vlekken 
snel voordat ze erin 
trekken.

Nature De FUN-Deck „Nature“ planken 1) 23 x 142 mm Bicolor grey - houtstructuur
2) 23 x 142 mm Bicolor grey - Geribbeld
3) 23 x 251 mm Bicolor grey - houtstructuur

FUN-Deck natureterrassendiele 23 x 251 mm in Bicolor grey
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Ideaal als afwerking van uw balkonvloer of 

dakterras.
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FUN-Deck Ultrashield® tegels 30 x 90 cm in Multigrey dark

FUN-Deck Ultrashield®-tegels in Multibrown wild



Ultrashield®

Multigrey dark Multigrey light

Multibrown wild

 
  1) Art. 2207
  2) Art. 2316 / 2320         
  3) Art .2191

 
  1) Art. 2206
  2) Art. 2314 / 2150

 
  1) ---
  2) Art. 2317

Ultrashield® Kant-en-klaar schermen 
eenvoudig en snel, de perfecte oplossing
FUN-Fence ready biedt moderne 
materiaal-combinaties uit aluminium en 
massief Wpc, voorzien van Ultrashield bes-
chermlaag. Kant-en-klaar gemonteerd, co-ex-
trusie wpc planken. UV-stabiel, vlekbestendig. 
alu-lijsten in antraciet. WPC in de kleuren teak 
of multigrey dark

U HEEFT DE KEUS - FUN-FENCE READY ULTRASHIELD® IN 2 KLEUREN

Massieve WPC schermen 
robuust, kant & klaar gemonteerd & snel geinstalleerd.
onderhoudsarm
Moderne materiaal & kleurencombinaties
aluminium tussenlat in antraciet
aluminium palen 7x7 cm in 2 lengtes verkrijgbaar. 
(voor schroefbevestiging of ingraven )

FUN-Fence Ready Ultrashield®
FUN-Fence ready voorgemonteerde, gecoëxtrudeerde 
WPC-lamellen. UV-stabiel en vuilafstotend. aluminium 
tussenlatten in antraciet. WPC-lamellen in de kleuren 
teak of Multigrey Dark

Scherm 180 x 180 cm Art.2173 (tK) / 2172 (MGD)  

FUN-Fence Alu-palen, 70 X 70mm glad oppervlak
voor schroefbevestiging of ingraven, 
(incl houtkern, ter bescherming van indrukken door te strak 
aandraaien bij ankerbevestiging)
Paal 190 cm art.2045 (aNt) / 2046 (Si)
Paal 250 cm art.2073 (aNt) / 2074 (Si)
Paalkap, Kunststof,  art.2044 (SW) / 2255 (Si)
Paalhouder, voor schroefbevestiging

FUN-Fence beslag per 8 stuks in set
l-beslag-set art.2081 (Si)
t-beslag-set art 2079 (Si) art. 2080 (zwart)

Accessoires

Bent u op zoek naar iets unieks of maatwerk?

Met de FUN-Fence Ultrashield®-sets en de los verkrijgbare 
profielen op de volgende pagina vindt u zeker uw geschikte 
WPC tuinscherm.

Meer informatie en uitgebreide montagehandleidingen vindt u op www.FUN-gard.comPagina 8  FUN-Fence-ready Ultrashield® in teak

FUN-Fence-ready Ultrashield® in Multigrey dark FUN-Fence Ultrashield® profiel 21 x 160 mm in Multibrown wild

Wees flexibel en uniek. 
Met de losse profielen kunt 
u zowel de hoogte als de 
breedte van uw tuinschermen 
variëren:
- Twee verschillende profielbreedtes 
- Vier geweldige kleurvariaties

Of kiest u voor prachtige accenten met de glazen inzetstukken op de volgende pagina.

BREED OF SMAL?
De twee verschillende 
profielbreedtes bieden u verdere 
mogelijkheden om het uiterlijk 
van uw hek te veranderen.

Meer informatie en uitgebreide Montage-handleiding vindt u op www.FUN-gard.com

2) WPC rabatprofiel 21 x 160 mm
Werkende breedte 150 mm, 
lengtes 178 en 199 cm

3) WPC  rabatprofiel 21 x 310 mm
Werkende breedte 300 mm, lengtes 178 cm
in Multigrey dark en Multigrey light

TER INFORMATIE:
alle Vooordelen van 
FUN-Deck Ultrashield® 
gelden natuurlijk ook 
voor de Ultrashield® 
schermen!
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PROFIELEN

1) FUN-Fence Ultrashield® Schermset
verpakt in dozen, inclusief montagemateriaal
Schermset (B 176 x h 183 cm) bevat:

12x WPC profiel 21 x 160 mm
1x alu topprofiel (antraciet)
1x alu basisprofiel (antraciet)

Bouwpakket verkrijgbaar in de kleuren:
Multigrey dark, Multigrey light en Multibrown wild

Buitengewoon eenvoudig, buitenge-
woon fexibel – dat is ons FUN-Fence 
schermsysteem. U kiest de kleur en het 
type paal. U stelt de maten vast en klaar.
U bouwt uw tuinscherm passend tot op de 
laatste centimeter.

KANT-EN-KLAAR BOUWPAKKET OF STEL UW SCHERM ZELF SAMEN

Makkelijke montage door slim rabatsysteem
Bouwpakket in dozen of flexibele 
samenstelling, wat u wilt
andere hoogte of breedte probleemloos uitvoerbaar
Dit scherm past altijd!
Gemakkelijk te reinigen dankzij de Ultrashield® 
beschermlaag

KleiNe Moeite, Groot PleZier!

teak (niet als bouwpakket)

 
  1) Art. 2208
  2) Art. 2318 / 2319
  3) Art. 2190



Ultrashield®
Gesatineerde glasinzet voor nog meer mogelijkheden
Geef uw FUN-Fence scherm transparantie of zet een persoonlijk accent met de gesatineerde glasinzet. 
De inzet van 8mm eSG (veiligheidsglas) is verkrijgbaar in twee verschillende hoogtes en uitvoeringen.

Art.2210 Glasinzet 14,4 cm, gesatineerd

Art.2211 Glasinzet 29,4 cm, gesatineerd

Art.2213 Glasinzet 14,4 cm, gesatineerd gestreept

Art.2214 Glasinzet 29,4 cm, gesatineerd gestreept

Art.2215 Glas/Alu-bovenprofiel 180 cm, Antraciet

Art.2216 Glas/Alu-onderprofiel 180 cm, Antraciet

Ultrashield® VariaBel eN FleXiBel

Meer informatie en een uitgebreide Montage-handleidung vindt u op www.FUN-gard.com

Fun Fence schermsysteem:
Variabel, flexibel & volledig uniek

- elke breedte & hoogte
- vier geweldige ''multicolor'' kleuren.
- 2 verschillende profielbreedtes.
- Glas inzetstukken voor individuele accenten.

In combinatie met de Fundeck Ultrashield terras-
planken heeft u voor 100% de perfecte samenstel-
ling voor uw tuin gevonden !!

FUN-Fence Ultrashield® profiel 21 x 160 mm in Multigrey dark

FUN-Fence Ultrashield® profiel 21 x 160 mm in Multigrey light
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Palen „flexibel“
Dankzij de verwijderbare 
aluminium inzetstrips kan 
de paal worden gebruikt 
als een begin-, tussen- of 
hoekpaal.

art. 2042 FUN-Fence palen 190 cm, antraciet, 
voor schroefbevestiging op ondergrond
Compleet met 4 alu inleglijsten, palenkap en anker.

art. 2043 FUN-Fence palen 250cm
art. 2305 FUN-Fence palen 300cm 
antraciet, voor ingraven in beton. Compleet met 4 alu inleglijsten en palenkap

art. 2151 FUN-Fence montageset 180cm
art. 2304 FUN-Fence montageset 200cm
Met deze set en de apart verkrijgbare WPC-profielen 
maakt u het FUN-Fence tuinscherm op gewenste hoogte en breedte

art. 1991 Stabiliseringsset 176 cm
art. 2145 Stabiliseringsset 196 cm
optioneel voor extra schermstabilisatie.
Set bestaat uit 4 stalen lijsten. 1 set per scherm volstaat.inschuifbaar in WPC profiel

art.2265 FUN-Fence paalhouder, antraciet, staal, lengte: 
70 cm om vast te schroeven.

art.2264 FUN-Fence paalkap, antraciet, PVC
 
art.2254 FUN-Fence KS-Stopper, antraciet, 
PVC Steunpunt of bevestiging van het startprofiel in de paalgroef.

oNDerDeleN
Met de los verkrijgbare 

onderdelen kunt u het scherm 

op uw eigen gewenste hoogte 

en/of breedte samenstellen.
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Wat goed is hoeft niet duur te zijn – voor weinig 
geld verlicht u met ons laagspannings-leD 
systeem snel eenvoudig uw gehele terras. Naar 
wens ook in kleur en met afstandsbediening.

ZET UW TERRAS MET FUN-LIGHT IN HET JUISTE LICHT

Slim laagspanningssysteem
ook zonder professional makkelijk aan te sluiten
alle verbindingen in elkaar te klikken
Melkglasoptiek, aangenaam warm-wit
ook als rGB-variant met kleurafstandsbediening
Voordelig, snel geplaatst en sfeervol

Lichtsysteem eeNVoUDiG eN VoorDeliG

Art.2056 FUN-Light set Siros 60
10 Spots WW incl. trafo 30W + kabel

Art.2057 FUN-Light set Sofia 45 WW
10 Spots WW incl. trafo 30W + kabel

Art.2058 FUN-Light set Sofia 45 RGB
10 Spots rGB incl. trafo 30W + kabel
incl. dimmer/kleurafstandsbediening

Art.2059 FUN-Light LED Dimmer voor
WW-sets
Voor lichtsterkteregeling van FUN-light sets

Art.2067 FUN-Light kabel voor WW-sets
Verlengkabel 2-aderig, lengte 500 cm

Art.2068 FUN-Light kabel voor RGB-set
Verlengkabel 4-aderig, lengte 500 cm

Meer informatie en uitgebreide montagehandleidingen vindt u op www.FUN-gard.com




