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De Specialist voor bestrating op niveau!
Cento is reeds 15 jaar gespecialiseerd toeleverancier van bestratingssystemen. Door onze ruime ervaring in het bestraten van galerijen, balkons, parkeerdaken etc te combineren met de wensen van
gebruiker, architect en bouwkundig adviseur heeft
Cento voor elke situatie de juiste oplossing.
Door toepassing van moderne productiemethoden
heeft Cento diverse oplossingen ontwikkeld welke
nagenoeg onderhoudsvrij zijn, milieu vriendelijk in
de verwerking (alle rest materialen worden hergebruikt) en een lange levensduur garanderen. Door
diverse materialen te combineren biedt Cento een
licht gewicht systeem welke snel te plaatsen is, direct belastbaar en ook qua uiterlijk aan alle wensen
en eisen voldoet.
Voor situaties waar zelfs de Cento Lux tegel een te zware belasting betekend
heeft Cento het Cento Techwood vlondersysteem ontwikkeld. Cento Techwood
bestaat uit een combinatie van naaldhoutvezels en een thermoplastische kunststof. Door deze samenstelling van materialen toe te passen in het Cento Techwood systeem is het :
- Duurzaam en kan onbehandeld buiten worden toegepast
- Heeft een grote sterkte en hoge slagvastheid
- Is vormstabiel
- Splintert niet
- Volledig recyclebaar!
- Makkelijk te verwerken
- Overschilderbaar met standaard waterdragende bouwverven.
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De Cento Techwood vlonderplanken zijn ideaal voor galerijen, balkons,
terrassen, etc. Deze worden verlegd op het Cento Lock tegeldragersysteem
In de Cento Techwood regel zijn gaten
geboord, waarin exact de nokken van het
Cento-lock systeem passen. Door gebruik te maken van Cento-plot verstelbare tegeldragers kan nagenoeg elke gewenste hoogte overbrugt worden.
Cento Techwood vlonderplanken worden
prefab in handzame afmetingen aangeleverd voor het betreffende werk. Het gewicht bedraagt ± 20 kg/ per m².
Cento Lock tegeldrager :
De Cento-Techwood vlonderdelen worden
verlegt op het Cento Lock tegeldragersysteem. Deze bestaat uit een losse kop
voorzien van 4 nokken. Deze nokken passen in de uitsparingen aan de onderzijde
van het Cento Techwood vlonderdeel. Zo
ontstaat er een verbinding tussen de tegeldrager en de vlonder met een uitsparing tussen de vlonders van ca. 10mm.
Door deze opbouw van het Cento vlondersysteem wordt water ongehinderd afgevoerd en blijft er geen water op de CentoTechwood vlonders staan.
Uit onderzoek is gebleken dat Cento Techwood vlonderplanken, zelfs onder natte
omstandigheden, als zeer stroef bestempeld mag worden. Ook de buigeigenschappen zijn uitgebreid getest door gerenommeerde organisaties als TNO, SHR
en SKH.
Kleuren Cento Techwood:
Cento Techwood vergrijst net als hardhout.
Kleine grijsgekleurde vlekjes welke men op
sommige planken kan waarnemen is de start
van het vergrijzen van Cento Techwood. Na
verloop van tijd zullen deze esthetische verschillen minimaliseren. Onder invloed van vocht
(regen) en UV-licht (zon) zal Cento Techwood
verder vergrijzen. Na circa 1½ jaar is het vergrijzingsproces voltooid.
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Voor het Cento Techwood vlondersysteem heeft Cento speciale toepassingen ontwikkeld voor de afwerking van het Cento Techwood. Hierdoor
krijgt uw Cento Techwood systeem de natuurlijke uitstraling.

Eindprofiel Cento Techwood

Eindkap Cento Techwood

Cento Tegeldetectie
Cento heeft in samenwerking met de Twentsche
Kabel Fabriek een beveiligingssysteem ontwikkeld welke onbevoegde betreding van uw balkon
detecteert en meld aan uw alarmsysteem. Het
ongezien binnendringen van uw woning/
bedrijfspand via bv het balkon is hierdoor verledentijd!

Onderhoudscontract afsluiten:
Cento bv neemt tegenover de opdrachtgever het
onderhoud op zich van de Cento tegels. Indien u
hierin geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Cento? Neemt u
dan contact op met een van onze adviseurs!

Postbus 4116
7200 BC Zutphen

Telefoon (0575) 54 10 16
Telefax (0575) 54 50 30

E-mail : Info@Cento.nl
Website : www.Cento.nl

