
NUTEAK ZIET ERUIT ALS TEAK, 
VOELT ALS TEAK EN HEEFT DE 
BESTE EIGENSCHAPPEN EN VELE 
VOORDELEN BOVEN TEAK

Welkom bij de scheepsdekken van de 21e eeuw - 

Nuteak heeft alle teakhouten vloeren overtroffen 

en ziet er jaar in jaar uit net zo nieuw uit. Bij het 

bouwen van boten maakt men tegenwoordig 

gebruik van veel geavanceerde moderne 

materialen zoals bijv. koolstof en vezels die 

structurele sterkte bieden. Kevlar verhoogt de 

bekende spanning van onze touwen en zeilen en 

de product levensduur, terwijl roestvrij staal 

ervoor zorgt dat roest tot het verleden behoort. 

LANGE LEVENSDUUR EN ONDERHOUDSVRIJ 

Het materiaal is UV bestendig, stabiel en volledig 

gekleurd met behoud van zijn klassieke uiterlijk 

voor gedurende vele jaren. Het is onderhoudsvrij 

en ongevoelig voor vlekken, schimmel, meeldauw 

en vervaging. In tegenstelling tot hout is geen olie, 

verf of schuren vereist. Het wordt eenvoudig 

schoongemaakt met water en zeep.

DOE HET ZELF
Ons unieke dubbelboutsysteem met messing-en-

groefverbinding maakt NUTEAK tot het 

eenvoudigste product om te installeren- OOK 

door u zelf.

GEPREFABRICEERDE

DEKPANELEN

De kant-en-klaar geprefabriceerde dekpanelen 

kunnen worden besteld met behulp van 

sjablonen. Neem contact met ons voor meer 

informatie!

COMPLETE INSTALLATIE
Beschikbaar in vele landen, Neem contact met 

ons op voor meer informatie.

CONTACT

HWZ International AG
Untere Gründlistrasse 23
CH-6055 Alpnach Dorf
Switzerland
+41 584 70 66 00
info@hwzi.ch
www.hwzi.ch

PREMIUM 
SCHEEPSDEK 
VOOR BOTEN 
EN JACHTEN



4 Praktisch onderhoudsvrij

4 Zeer natuurlijke uitstraling

4 Volledig UV bestendig

4 Schimmelbestendig en geen erosie

4 Eenvoudig te installeren

4 Extreem vlekbestendig

4 Zwarte of witte voegen

4 Kan gereinigd worden met 

een hogedrukreiniger

VOORDELEN

Onze premium dekdelen vormen een geweldig 

alternatief voor een teakhouten scheepsdek en 

kunnen op bijna elk oppervlak worden 

aangebracht, inclusief glasvezel, staal en hout. 

Nuteak is indrukwekkend antislip, zelfs als het 

nat is. Het materiaal is minder duur dan teak, 

gemakkelijker en sneller te installeren. De easy 

care en natuurlijke uitstraling maken Nuteak 

zeer aantrekkelijk. Het vervaagt niet en is 

gemakkelijk schoon te maken. Vanwege zijn 

lange levensduur zorgt Nuteak voor vele jaren 

van hoge kwaliteit en blijft er uitzien als nieuw:

1 Authentieke nautische look

2 Kwaliteits ontwerp en productie

3 Zeer sterk en duurzaam

4 Gemakkelijk te onderhouden

EIGENSCHAPPEN

De NUTEAK-delen zijn 45, 60 en 125 mm breed 

met een geïntegreerde zwarte of witte voeg. 

NUTEAK kan op iedere boot of jacht gelegd 

worden. De natuurlijke licht getinte teak look 

geeft uw boot een schitterende uitstraling.
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