
BRENG UW 
IDEEËN TOT 
LEVEN MET EEN 
REVOLUTIONAIR 
MDF-MATERIAAL.

MEDITE TRICOYA EXTREME duurzaam MDF 
is een baanbrekend constructiemateriaal. Het 
is ongelooflijk duurzaam en stabiel in de meest 
extreme en veeleisende omgevingen — zowel binnen 
als buiten, dus ook voor zeer vochtige toepassingen. 

Dit product maakt gebruik van gepatenteerde 
technologie voor geacetyleerd hout en een uniek 
productieproces om houten panelen te ontwikkelen 
die ongelooflijk duurzaam en stabiel zijn.

MEDITE heeft een leidende rol gespeeld bij 
technische innovaties en de producten van MEDITE  
worden als de top gezien qua kwaliteit, consistentie 
en prestatie.

DUURZAAM
Langere levenduur, ideaal voor natte omgevingen 
binnen als buiten

50 JAAR GARANTIE
Komt met een ongelooflijke 25 jaar garantie in de grond en 
50 jaar garantie boven de grond

VERBETERDE STABILITEIT
Een fors mindere kans op zwellen en krimpen

DUURZAME HERKOMST
Gemaakt van FSC®-hout afkomstig uit duurzame bronnen

BESTAND TEGEN AANTASTING DOOR 
SCHIMMELS
Doeltreffende bescherming tegen aantasting door schimmels

VERWACHTE LEVENSDUUR VAN 60 JAAR
Uit door BRE (Verenigd Koninkrijk) uitgevoerde onafhankelijke 
testen blijkt een verwachte levensduur van 60 jaar bij gebruik 
buitenshuis

ONTWERPVRIJHEID
Dezelfde vele ontwerp-, montage- en 
bewerkingsmogelijkheden als MDF

LAGERE ONDERHOUDSKOSTEN
Langere perioden tussen 
onderhoud van coatings aan de buitenkant 

IDEAAL VOOR COATINGS
Verbeterde stabiliteit en duurzaamheid vergroten de 
levensduur van de coating. Beschadigde coatings zijn niet van 
invloed op de kern

UITZONDERLIJKE KENMERKEN
ONGEKENDE VOORDELEN ...

DE MOGELIJKHEDEN ZIJN EINDELOOS!
De enorme veelzijdigheid van MEDITE TRICOYA EXTREME wordt perfect gedemonstreerd door de beeldhouwer 

Alexander Devereux die het materiaal gebruikt om buiten prachtige kunstwerken te maken.

Voor meer informatie

www.mdfosb.com
Voor meer informatie

www.mdfosb.com MEDITE® is een geregistreerd handelsmerk van MEDITE EUROPE DAC ('MEDITE') en mag niet worden gebruikt of worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van MEDITE. 
TRICOYA® en het Trimarque Device zijn gedeponeerde handelsmerken eigendom van Accsys Technologies, de handelsnaam van Titan Wood Ltd.

VERSIE

ONTDEK
de mogelijkheden



MEDITE TRICOYA EXTREME is een 
compleet nieuw constructiemateriaal dat 
architecten, opdrachtgevers en aannemers 
ongekende en flexibele mogelijkheden 
biedt om nieuwe creaties te bedenken. 
Het materiaal is licht, isoleert uitstekend 
en is eenvoudig te bewerken. Perfect voor 
uiteenlopende toepassingen, zowel binnen 
als buiten.

MEDITE TRICOYA EXTREME kan op 
dezelfde manier worden gezaagd, gecoat, 
gekleurd, geschuurd, gelijmd, bewerkt en 
gemonteerd als andere hoogwaardige 
vezelplaten. Gebruikers profiteren van alle 
voordelen van traditioneel MDF, maar nu 
ook voor extreme toepassingen.

IDEAAL VOOR
CONSTRUCTIE-
PROJECTEN
ZOALS:

GEVELS
BOEIDELEN
OVERSTEKKEN
GEVELDELEN
LUIKEN
BRUGGEN
BALKONS
DOUCHERUIMTES
KEUKENS
BADKAMERS

IDEAAL VOOR
TUIN-
PROJECTEN
ZOALS:

PLANTENBAKKEN
BUITENKEUKENS
TUINHUIZEN
BUITENMEUBILAIR
WATER-ORNAMENTEN
SPEELPLAATSEN

IDEAAL VOOR
CREATIEVE
PROJECTEN
ZOALS:

SCULPTUREN
INSTALLATIES
BEWEGWIJZERING
DEUREN EN 
BETIMMERING
RENOVATIES
HEKWERKEN

DE
BOUW
KONING

DE
CREATIEVE
TOPPER

MEDITE TRICOYA EXTREME is wereldwijd 
onafhankelijk getest door toonaangevende 
instituten en biedt superieure vormstabiliteit 
en eersteklas duurzaamheid, ook bij 
veranderende weersomstandigheden. 
Dit betekent dat het kan worden gebruikt 
in situaties en toepassingen waar normale 
houten panelen ongeschikt zijn.

DE
TUINARCHITECTUUR
KAMPIOEN


