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EEN WERELD
VOL VAN HOUT
Zoals een boom gestaag zijn jaarringen ontwikkelt, heeft ook BouwFactor een groeiend
assortiment. Ooit gestart met SteigerHout, volgde al snel onze authentieke BarnWood
collectie. In de loop van de tijd zijn hier onder andere lijstwerk, tafelbladen en sinds kort
ook ProfPanel aan toegevoegd.
Een mooi moment voor een productcatalogus
U ontdekt in deze catalogus onze houtproducten per productgroep. We nemen u graag
mee naar de oorsprong van ons hout, vertellen meer over de afmetingen en de wijze
van verwerken.
Dit geeft u een solide basis om de relatie met uw klant op het allerhoogste niveau te
houden. BouwFactor faciliteert als leverancier graag de verspreiding van
houtproducten aan de regionale houthandel in de Benelux.
Wij staan graag voor u klaar
Wij hopen dat u veel gemak ondervindt van deze productcatalogus en hopen dat u
hiermee over voldoende informatie beschikt om de houtproducten in uw markt te
positioneren. Mocht u vragen of extra informatie nodig hebben, aarzel dan niet om
contact met ons op te nemen. Wij staan u graag te woord.
Met vriendelijke groet,

Jaap van Heteren & Erik de Jong
Directie BouwFactor
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BARNWOOD

SALZBURG
BARNWOOD
Ons BarnWood Salzburg heeft ooit dienst gedaan als gevelbekleding van oude boerderijen en stallen
in de Oostenrijkse Alpen. Wind, regen en zon hebben de planken een karakteristiek uiterlijk
meegegeven. De verweerde kleurstelling en het geleefde reliëf maken BarnWood Salzburg een
aanwinst in enig project. De plank is makkelijk te verwerken en blijft lang mooi.

HOUT

SPECIFICATIES

Naaldhout, gesorteerd op kleur,
gedroogd op KD 12%, geschaafd op
dikte en voorzien van mes en groef.

KLEUREN
Levering uit voorraad

Dikte: ca. 20 mm
Breedte: 10 tot 25 cm
Lengte Grijs: 245 - 275 - 300 - 325 cm
Lengte Bruin: 300 cm
Lengte Lichtbruin: 300 cm
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TOEPASSING
Perfecte wandbetimmering
en zuilbekleding.
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KLAGENFURT
BARNWOOD
Dicht bij de grens met Slovenië ligt het stadje Klagenfurt. In deze prachtige regio is veel oud eikenhout
in omloop vanuit het voormalige Joegoslavië. Daarom ontdoen we hier oude boerderijen vakkundig
van de karaktistieke eiken balken en wanden om het tot een direct toepasbare plank te kunnen
verwerken. Zo blijft de geschiedenis bewaard en creëren we hoogwaardig BarnWood, klaar voor een
tweede leven.

HOUT

SPECIFICATIES

TOEPASSING

Eiken, drie-zijdig geschaafd,
originele zichtzijde.

Dikte: ca. 25 mm
Breedte: 100-250 mm
Lengte: 250 - 300 cm

Planken zijn geschikt voor meubels,
wandbekleding en andere
interieurtoepassingen.

KLEUR
Levering uit voorraad

Bruin

INNSBRUCK
BARNWOOD
Voor sommige toepassingen is een vlakke plaat gewenst. Onze Innsbruck panelen vervullen deze
wens. Met een BarnWood toplaag, gevormd door het weer en de wind in de Oostenrijkse Alpen, zijn
de originele kleuren van deze handzame platen uniek. Onder de toplaag zitten kruislings twee lagen
naaldhout verlijmd om tot de gewenste stabiliteit te komen.

HOUT

SPECIFICATIES

TOEPASSING

Naaldhout (vuren/grenen/dennen),
gesorteerd op kleur, geborsteld,
gedroogd op KD 12%.

Dikte: ca. 19-20 mm
Breedte: 122 cm
Lengte: 275 cm

Vaak gebruikt in keukens,
als afwerking van unieke meubels
en als stabiele wandbekleding.

KLEUREN

Bruin

Levering uit voorraad

uin
tbr
h
Lic

Grijs

INNSBRUCK
VERWERKINGSINSTRUCTIES

Het 3-laags BarnWood paneel Innsbruck wordt vaak toegepast voor het maken van keukens, lockers
of meubels. Om dit op de juiste manier toe te passen volgen hier een aantal aspecten waarmee men
rekening dient te houden.
Klampen
Het is raadzaam om voor de keukenkasten klampen aan de binnenzijde te gebruiken. Deze dienen
horizontaal geplaatst te worden en maximaal 60 mm korter dan de plaat dient te zijn. Per deur zouden
er minimaal 2 geplaatst moeten worden (afbeelding 1).
Maximale oppervlakte
Het advies luidt om de panelen niet groter te maken dan 1 m2 oppervlakte waarbij de hoogte of
breedte niet meer dan 120 cm is. Voor grote deuren of deuren waar vlakheid erg nauw komt is het
mogelijk om een deuruitrichter toe te passen voor panelen. Dit is een metalen strip welke in het hout
kan worden gefreesd (afbeelding 2).
Afwerkingen zijkanten
Na het op maat zagen van de panelen kunnen de zijkanten op verschillende manieren worden
afgewerkt. Deze kunnen in verstek gezet worden zoals hieronder geschetst (afbeelding 3) of deze
kunnen worden bijgekleurd met beits.
Nadat ook de voorzieningen voor hang- en sluitwerk zijn gezet dient de deur rondom te worden
afgewerkt. Dit dient te gebeuren door middel van een filmvormende lak of beits om invloed van vocht
te vermijden. Gezien de uitstraling van het BarnWood Innsbruck wordt dit vaak met een transparant
product gedaan. Wij adviseren u vooraf te testen om u van het resultaat te vergewissen.
Opslag
Deze platen worden verlijmd voor een binnenklimaat. Het vochtpercentage is derhalve circa 12%. Om
werking te voorkomen dienen de panelen direct bij binnenkomst droog en vlak te worden opgeslagen
in een binnenklimaat.

AFBEELDING 1

AFBEELDING 2

AFBEELDING 3

INNSBRUCK DEUR
BARNWOOD
Een binnendeur dient niet enkel praktisch nut. Een BarnWood deur geeft een interieur een
karakteristiek uiterlijk. Op basis van ons paneelproduct BarnWood Innsbruck hebben we een
universele binnendeur ontwikkeld die zeer gemakkelijk is toe te passen. De deur is aan beide zijden
voorzien van (verticale of horizontale) lamellen. Dit geldt ook voor de zijkanten van de deur.

HOUT

SPECIFICATIES

TOEPASSING

Naaldhout (vuren/grenen/dennen),
geborsteld en aan
beide zijden afgewerkt.

Breedte: 70 t/m 125 cm
Hoogte: 190 t/m 300 cm
Maatwerk op aanvraag. Zowel horizontale
als verticale lamellen beschikbaar.
Levertijd ca. 6 weken.

Unieke deuren als eyecatchers
in interieurprojecten.

KLEUREN

Bruin

Levering uit voorraad
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Grijs

INNSBRUCK DEUR

LOFTDEUR

LOFTDEUR GRIJS
BARNWOOD
Een kenmerkend detail van oude schuren: de toegangspoort. Wij hebben een deur ontwikkeld,
opgebouwd met BarnWood planken die de tand des tijds hebben doorstaan. Door de zon heeft het
hout een unieke grijze kleur gekregen. Zo verfraait u wandkasten of ruimtes met een bijzonder oud
element. Het kader met twee diagonale schoren wordt voorzien van verticale planken, zodat deze
stabiele deur direct plaatsbaar is.

HOUT

SPECIFICATIES

TOEPASSING

Naaldhout (spruce/fir/pine),
geborsteld en aan
beide zijden afgewerkt.

Dikte: circa 42-45 mm
Breedte: 61 tot 120 cm
Hoogte: 190 tot 260 cm
Levering binnen 6 weken

Schuifdeuren in kantoren, woningen,
maar ook als kastenwand te monteren.

KLEUREN
Levering uit voorraad
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GENÈVE MIXED COLOR

GENÈVE GRIJS
BARNWOOD
Deze planken zijn decennialang toegepast als gevelbekleding in de Alpen. Door de extreme
omstandigheden aldaar hebben de planken een geweldige uitstraling gekregen. Het kernhout is
blijven bestaan en het zachte hout is ingeklonken danwel weggesleten. Dit geeft de planken een niet
te imiteren karakter. Het kenmerkt zich door de verschillende diktes en originele zijkanten.

HOUT

SPECIFICATIES

TOEPASSING

Naaldhout (vuren/grenen/dennen),
gesorteerd op kwaliteit en kleur,
geborsteld, gedroogd op KD 12%.

Dikte: 20-30 mm
Breedte: vallende breedte 10-25 cm
Lengte: 300 cm

Vaak gebruikt als wandbekleding,
meubels, kastplanken, maar ook
horeca- en winkelinrichting.

KLEUREN
Levering uit voorraad

Grijs

GENÈVE MIXED COLOR
BARNWOOD
BarnWood Genève betreft ons brute product. Het kenmerkt zich door verschillende diktes en originele
zijkanten van de planken. Deze planken zijn gedurende 50 jaar gebruikt als gevelbekleding in de
Alpen. Door de extreme omstandigheden aldaar hebben de planken een karakteristieke uitstraling
gekregen. Het kernhout is blijven bestaan en het zachte hout is ingeklonken dan wel weggesleten. Dit
geeft de planken een niet te imiteren karakter.

SPECIFICATIES

TOEPASSING

Naaldhout (spruce/fir/pine),
gesorteerd op kwaliteit, geborsteld,
gedroogd op KD 12%.

Dikte: 20-30 mm
Breedte: vallende breedte 10-25 cm
Lengte: 300 cm

Vaak gebruikt als wandbekleding,
meubels, kastplanken, maar ook
horeca- en winkelinrichting.

KLEUREN
Levering uit voorraad

Mixed color

HOUT

TORONTO

TORONTO
BARNWOOD
In de heuvels ten Noorden van Toronto zijn de omstandigheden zeer gunstig om hout oud te laten
worden. De schuren hier, vaak gemaakt van Grenen of Hemlock, worden jarenlang door de
elementen geteisterd. Dit geeft het Canadese BarnWood een unieke uitstraling. Eenmaal
gedemonteerd, worden de delen op ambachtelijke wijzer geborsteld en daarna keurig verpakt.

HOUT

SPECIFICATIES

TOEPASSING

Naaldhout (mix van Hemlock, Cedar
en Amerikaans eiken), geborsteld en
gesorteerd op kleur.

Dikte: 20-30 mm
Breedte: vallende breedte 10-25 cm
Lengte: 150 t/m 400 cm

Goed toepasbaar
als wandbekleding.

KLEUREN
Levering uit voorraad

Zie volgende pagina

TORONTO GRIJS

TORONTO GROEN

TORONTO BRUIN

TORONTO ROOD

HAVANA
BARNWOOD
U heeft ze vast wel eens zien staan bij een boomgaard: van die mooie fruitkisten. Meestal zijn deze
kistjes gemaakt van naaldhout. Wij hebben echter de hand weten te leggen op een echt pareltje:
oude fruitskisten van eiken. Stevige, mooi vergrijsde planken, zelfs nog voorzien van karakteristieke
nagels, originele tekst hier en daar en een subtiel afgerond kantje aan de langszijden.

HOUT

SPECIFICATIES

TOEPASSING

Amerikaans eiken,
secuur ontmanteld
en nagels afgeslepen.

Dikte: 16-18 mm
Breedte: ca. 120-140 mm
Lengte: ca. 120 cm

Zeer fraai als wandbekleding,
kastafwerking of bijvoorbeeld als tafel.

KLEUR
Levering uit voorraad
Gr
ijs

BARNWOOD IN A BOX
GREY
Door te werken met korte, dunne planken is dit betaalbare product een stijlvolle aanvulling in ieder
interieur. Om een mooi speels effect te krijgen, zijn de overwegend grijze planken op verschillende
diktes gezaagd. Keurig verpakt in dozen van 0,77m2 zijn deze dozen goed te verhandelen in een
winkel, houthandel of per webshop. Door montage met flexibele kit en kleine spijkers is er in een mum
van tijd een karakteristieke wandbekleding te realiseren.

HOUT

SPECIFICATIES

TOEPASSING

Mix van diverse soorten naaldhout,
12% gedroogd, geborsteld en
gezaagd.

Dikte: 8-12 mm
Breedte: 60/80/100/
120/140/160 mm
Lengte: 116 cm

Met flexibele montagekit en kleine
spijkers op een vet en vochtvrije
achtergrond. Let op een minimale
5mm sparing aan de randen.

VERPAKKING
Levering uit voorraad

BARNWOOD IN A BOX
LIGHT BROWN
Karakteristieke wandbekleding hebben we betaalbaar gemaakt door te werken met kortere, dunnere
planken. De overwegend lichtbruine planken zijn op verschillende diktes gezaagd, wat een speels
effect heeft. Keurig verpakt in dozen van 0,77m2 zijn deze dozen goed te verhandelen in een
houthandel, winkel of per webshop. Door montage met flexibele kit en kleine spijkers is er in een mum
van tijd een exclusieve wandbekleding te realiseren.

HOUT

SPECIFICATIES

TOEPASSING

Mix van diverse soorten naaldhout,
12% gedroogd, geborsteld en
gezaagd.

Dikte: 8-12 mm
Breedte: 60/80/100/
120/140/160 mm
Lengte: 116 cm

Met flexibele montagekit en kleine
spijkers op een vet en vochtvrije
achtergrond. Let op een minimale
5mm sparing aan de randen.

VERPAKKING
Levering uit voorraad

PENNSYLVANIA

PENNSYLVANIA
BARNWOOD
Deze planken vinden hun oorsprong ten Noord-Oosten van Pittsburgh in de Verenigde Staten. Wind,
regen en zon hebben ze gevormd naar deze unieke staat. BarnWood Pennsylvania is naast het
verfraaien van interieurs een gedegen product voor buitengebruik. Een gevelbekleding als deze geeft
buitenmuren per direct een bijzonder karakter.

HOUT

SPECIFICATIES

TOEPASSING

Eiken,
geborsteld en gedroogd.

Dikte: 18-20 mm
Breedte: ca. 10-30 cm
Lengte: ca. 100-300 cm (mix lengtes)

Goed toepasbaar
als wand- en gevelbekleding,
ook voor buitengebruik.

OUTDOOR
Levering uit voorraad

MINSK
BARNWOOD
In de voormalige Sovjet-Unie werden de stallen en schuren bedekt met eiken vloerplanken. Deze
vloerplanken werden zonder mes en groef gemonteerd in lange stroken tot wel 5 meter. Met de tijd is
de bovenkant gesleten en de achterzijde vergrijst. Een karakteristiek en geleefd maar vlak en
praktisch toe te passen type BarnWood. Ideaal voor het maken van meubels als tafelbladen, kasten
en schappen.

SPECIFICATIES

TOEPASSING

Europees eiken,
geborsteld en gesorteerd
op kwaliteit.

Dikte: ca. 25-30 mm
Breedte: 100-250 mm
Lengte: 400-500 cm

Met zijn dikte ideaal voor
het maken van meubels als
tafelbladen, kasten en schappen.

KLEUR
Levering op aanvraag

Bruin

HOUT

PROVENCE EXPRESS
BARNWOOD
De aanvoer van wagondelen is schaars. Gelukkig hebben wij een bijzonder alternatief gevonden:
prachtige spoorbielzen uit de Provence. Jarenlang dienst gedaan op de spoorlijnen tussen Marseille,
Nice en Lyon geeft een stoere en robuuste uitstraling als resultaat.

SPECIFICATIES

TOEPASSING

Eiken, gezaagd,
KD gedroogd en
zichtzijde geborsteld.

Dikte: 42 mm
Breedte: 100 - 155 mm
Lengte: ca. 250 cm

Uitermate geschikt voor het
vervaardigen van tafels, spiegels en
andere interieurdoeleinden.

KLEUR
Levering uit voorraad
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HOUT

INDIAN EXPRESS & TORONTO

INDIAN EXPRESS
BARNWOOD
Over het drukste spoorwegennetwerk ter wereld worden in India dagelijks miljoenen reizigers
vervoerd. Het spoor, door de Britten vervaardigd met Amerikaanse en Europese eiken balken, levert
getekend hout op, waar niet alleen de impact van de treinen en de natuur maar ook de gaten van de
railsbevestiging nog zichtbaar zijn. Het hout is onbehandeld en puur. Het is ook 2,5 meter lang: de
breedte van het spoornetwerk in India.

HOUT

SPECIFICATIES

TOEPASSING

Eiken, gezaagd uit spoorbielzen.
Vrij van creosoot.

Dikte: 40 mm
Breedte: ca. 240-250 mm
Lengte: ca. 250 cm

Vaak gebruikt als tafelblad,
wandbekleding, maar ook
meubelafwerking.

KLEUR
Levering uit voorraad
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KARINTHIË
BARNWOOD
De vraag naar oud eiken is onverminderd groot. BarnWood Karinthië is een prachtig en handzaam
product, gemaakt van dit geliefde oud eiken. We hebben een toplaag van oud eiken verlijmd op een
basis van twee lagen eiken lamellen. Het resultaat: een stabiele eiken plaat met een originele
BarnWood zichtzijde. Iedere plank heeft zijn eigen schakering en tezamen vertellen ze nu als oud
eiken paneel een bijzonder verhaal.

HOUT

SPECIFICATIES

TOEPASSING

Oud eiken toplaag, verlijmd tot
paneel op twee lagen eiken lamellen.

Dikte: 20 mm
Breedte: 122 cm
Lengte: 275 cm

Unieke en snel toepasbare
wand- en meubelbekleding.

KLEUR
Bruin

Levering uit voorraad

KITZBÜHEL
BARNWOOD
Een mix van vuren, grenen en lariks vindt u terug in ons BarnWood Kitzbühel afkomstig van oude
naaldhouten balken. Gevonden in de gelijknamige regio en een zeer karakteristieke plank. Voordat
hout werd gezaagd, werd het namelijk vaak gekliefd. Dat is ook bij deze oude planken het geval. Dit
geeft de plank een mooi brut uiterlijk: handgehakt BarnWood. De overige 3 zijden zijn gezaagd, om te
zorgen voor een spoedige verwerking.

SPECIFICATIES

TOEPASSING

Vuren, grenen, lariks, 12%
gedroogd, zichtzijde geborsteld,
gezaagd en bekantrecht.

Dikte: ca. 30 mm
Breedte: 80-200 mm
Lengte: 200-300 cm

Uitstekend geschikt voor interieur,
meubels en wandbekleding.

KLEUR
Levering uit voorraad

Bruin

HOUT

ZAGREB
BARNWOOD
Ten oosten van de stad Zagreb ligt een weids bosgebied waar het Slavonisch eiken huist. In het
verleden zijn van dit mooie eiken talloze boerderijen en schuren gemaakt. Met de kennis van nu
weten we dat eiken een erg hoogwaardige houtsoort is. Daar hebben wij nu voordeel van, want onze
prachtige planken komen uit gebouwen van soms wel 100 jaar oud. Een ruw en doorleefd karakter is
het bijzondere resultaat.

SPECIFICATIES

TOEPASSING

Europees eiken,
gezaagd, geborsteld, gedroogd.

Dikte: ca. 60-80 mm
Breedte: 150-300 mm
Lengte: 220-350 cm

Geschikt voor
vele interieurdoeleinden.

KLEUR
Levering uit voorraad

Grijsbruin

HOUT

DORDOGNE VLOER

DORDOGNE VLOER
BARNWOOD
Lopen op oude fruitkistjes, het kan. Deze vloeren zijn een nieuwe ontwikkeling binnen ons
assortiment. Deze eiken fruitkisten, die onlangs zijn gevonden bij fruittelers in Frankrijk, zijn zo uniek,
dat dit bijzondere hout met de hedendaagse techniek vakkundig ontnageld en verwerkt op een
stabiele tand-en-groef onderlaag. Dit geeft een unieke rechte of visgraat vloer, gemaakt van historisch
hout.

TOEPASSING

Amerikaans eiken,
gedroogd, geborsteld, gezaagd,
verlijmd op 12 mm multiplex en
voorzien van tand en groef.

Dikte: ca. 20 mm
Breedte: 90 mm
Lengte: 100-120 cm

Direct toepasbaar als
houten (visgraat) vloer.

MOGELIJKHEDEN
Maatwerk leveringen

Visgraat

SPECIFICATIES

Recht

HOUT

INNSBRUCK MATZWART
BARNWOOD
Naast de eeuwenoude Shou Sugi Ban brandtechniek hebben wij vanaf nu ook matzwart BarnWood
in ons assortiment. Dit type BarnWood, gebaseerd op ons Innbruck BarnWood paneel, is een zeer
stabiel meubelpaneel. Dit komt door de kruislingse verlijming van twee lagen naaldhout afgewerkt met
een zwarte BarnWood toplaag. Een structuur gevormd door weer en wind in de Oostenrijkse Alpen in
een unieke matzwarte kleur.

SPECIFICATIES

TOEPASSING

Naaldhout (spruce/fir/pine),
gesorteerd op kleur, geborsteld,
gedroogd op KD 12%.

Dikte: ca. 19-20 mm
Breedte: 122 cm
Lengte: 275 cm

Vaak gebruikt in keukens,
als afwerking van unieke meubels
en als stabiele wandbekleding.

KLEUR
Matzwart maatwerk levering

Matzwart

HOUT

SHOU SUGI BAN
LARIKS
Waar wij in de Benelux het hout vaak verven om het te beschermen, wordt sinds de 18e eeuw in
Japan hout gebrand als duurzame gevelbekleding. Shou Sugi Ban is een eeuwenoude Japanse
methode om hout te verkolen, waarna het wordt gekoeld en schoongemaakt. De gebrande look die
zo ontstaat, geeft geen zwart meer af na afwerking met Rubio Monocoat Sealer 707. Ook hebben we
een passende Shou Sugi Ban schroef, om het Shou Sugi Ban esthetisch en professioneel te kunnen
bevestigen.

HOUT

SPECIFICATIES

TOEPASSING

Siberisch lariks,
gedroogd, geschaafd, gebrand.

Dikte: ca. 20 mm
Breedte: 145 mm
Lengte: 300 cm
Andere afmetingen en houtsoorten
zijn op aanvraag mogelijk.

Wand- en
gevelbekleding.

KLEUR
Levering uit voorraad

SHOU SUGI BAN SCHROEF
4.0 x 50 rvs 410 RAL9005 (gitzwart)
1 doos à 200 stuks
(goed voor 6 m2)

SHOU SUGI BAN

SHOU SUGI BAN
VERWERKINGSINSTRUCTIES

Shou Sugi Ban is een natuurproduct. Dit maakt dat er in de loop van de tijd door weersinvloeden
kleine verweringsplekken kunnen ontstaan op het hout. Dit zal in de loop van de tijd opnieuw
vergrijzen. Ook de noesten in het hout kunnen anders verkleuren dan de rest van het hout. In Japan
wordt dit 'Wabi-Sabi' genoemd: de esthetiek van veroudering en imperfectie.
Bevestigingsmaterialen
De planken dienen te worden bevestigd met RVS schroeven. De lengte van de schroef is afhankelijk
van het profiel, de houtsoort en het toepassingsgebied. Voor het monteren van ons standaard
4-zijdige profiel in Lariks van 20 x 145 mm, adviseren wij onze Shou Sugi Ban Schroef 4.0x50 zwart.
Montage
Bij een verticale montage dienen de delen als open gevelbekleding gemonteerd te worden. De
maximale h.o.h. afstand is 600 mm en de achterconstructie heeft 1,5 x de dikte van de toegepaste
gevelbekleding. De horizontale latten dienen minimaal 15% schuin te lopen richting de binnengevel
om vocht af te laten vloeien van de gevel. Shou Sugi Ban wordt gemonteerd onder dezelfde
richtlijnen als andere houtachtige gevelbekleding.
Bij open gevelbekleding dient er een
tussenruimte van +7 mm te worden
aangehouden tussen de verticale delen. De
koppen dienen afgekort te worden onder een
hoek van 15 graden aan boven- en
onderzijde zodat dit afwatert naar de
buitenzijde. Deze koppen dienen opnieuw
zwart behandeld te worden.
Afwerking
Wij adviseren om Shou Sugi Ban af te
werken met Monocoat 707. Dit kan zowel
binnen als buiten worden gebruikt. Monocoat
707 is een water gedragen houtafwerking
wat Shou Sugi Ban goed afsluit waardoor het
niet meer afgeeft en goed is beschermd.
Voor volledig behoud en het voorkomen van
afgeven adviseren wij dit 2x te behandelen
aan de zichtzijden.
Onderhoud
Als Shou Sugi Ban niet behandeld wordt met
Monocoat sealer zal de zwarte laag
gedeeltelijk wegbrokkelen of wegspoelen
onder invloed van de weersomstandigheden.
Voor het behoud van uw gevel is
bovenstaande afwerking aan te raden,
gevolgd door goed onderhoud.

AZOBE SCHEEPSVLOER

SCHEEPSVLOEREN
BARNWOOD
Op zee, waar schepen extreem worden blootgesteld aan wind, zout en water, worden onze mooie
Azobe scheepsvloeren gevormd. Als de vrachtschepen na hun lange reizen thuiskomen in de havens
van Amsterdam of Antwerpen ontfermen wij ons over de vloeren. Het Azobe heeft een lange
levensduur en is tevens zeer geschikt voor buitentoepassingen. Het product is brut
(schoongeborsteld) of driezijdig (op dikte en breedte) geschaafd verkrijgbaar. De originele bovenzijde
wordt met zorg geborsteld en behouden in dit proces.

HOUT

SPECIFICATIES

KLEUR
Levering uit voorraad

BRUT
Dikte: ca. 35-40 mm
Breedte: 100-200 mm
Lengte: 100-400 cm
Geborsteld

Bruin

Azobe,
geborsteld.

GESCHAAFD
Dikte: ca. 20 mm
Breedte: 10-13-15-17 cm
Lengte: 100-400 cm
Geborsteld

TOEPASSING
Vloeren,
wanden, trappen,
terrassen.

PALLETHOUT MIXED
BARNWOOD
Door het veelvuldig en langdurig gebruik, heeft dit industriële hout, een karakteristieke uitstraling
gekregen. Wij laten de pallets en kisten op professionele wijze ontmantelen waarbij de afgesleten
spijkers vaak gespaard blijven. Hierdoor blijft de signatuur van de planken, variërend in de kleuren
lichtbruin tot grijs, op een mooie wijze behouden.

SPECIFICATIES

TOEPASSING

Zacht en hardhout
gemixed, voorzien van originele
nagelkop.

Dikte: ca. 16 mm
Breedte: 130 mm
Lengte: 255 cm

Eindeloos toepasbaar: op o.a. wanden,
muren, vloeren, trappen en meubels.

KLEUR
Levering uit voorraad

Ve
rgr
ijst

HOUT

RUSTIEK RONDE STOK
PREMIUM PRODUCTS
Een strakke of juist landelijke ruimte maak je af met unieke houten details. Hout is immers zoveel
meer dan een plank. In ons assortiment hebben we bijvoorbeeld ook de rustiek ronde stok. Deze
stok, afkomstig van de kastanjeboom, is rondom geschuurd en kan voor vele doeleinden worden
gebruikt. Denk aan trapleuningen, lijsten, decoratieve lamp- of plantophanging, of als roede voor
gordijnen of kledinghangers.

HOUT

SPECIFICATIES

TOEPASSING

Kastanje,
gedroogd, geschild, geschuurd.

Diameter: ca. 5 cm
Lengte: 300 cm

Leuningen, ophanging,
lijstwerk en meer.

STOK
Levering uit voorraad

SAMPLE BOX
BARNWOOD
Er zijn BarnWood verhalen van over de hele wereld te vinden in ons assortiment. Heeft u geen ruimte
voor onze showroompilaar, of reist u veel met uw stalen, is onze sample box wellicht een uitkomst. Zo
kunt u uw favoriete BarnWood samples verzamelen in een luxe bewaardoos. De dozen bieden ruimte
aan maximaal 6 soorten BarnWood per doos.

HOUT

SPECIFICATIES

Maatwerk BarnWood
samples op aanvraag
(levertijd 2-5 werkdagen)

Luxe bewaarbox: 39 x 27 cm
Samples: variërende formaten
Minimaal 10 x 26 cm

STEL UW SAMPLE BOX SAMEN:
Genève Grey
Genève Mixed Color
Havana
Indian Express
Innsbruck
Karinthië
Kitzbühel

Klagenfurt
Minsk
Palletwood Mix
Pennsylvania
Provence Express
Salzburg
Scheepsvloer

Shou Sugi Ban
Steigerhout gedoubleerd
Zagreb
Salzburg:
Grey Brown Light brown
Toronto:
Grey Brown Red Green

SHOWROOMPILAAR
BARNWOOD
Het aanbod BarnWood producten is de laatste jaren flink uitgebreid. Om uw klant een aantrekkelijk
overzicht te bieden van het actuele BarnWood productgamma, hebben wij een showroompilaar met
16 verwisselbare BarnWood panelen ontwikkeld. Dit geeft u de mogelijkheid om de meest actuele
BarnWood mogelijkheden op een pakkende wijze te presenteren zonder een gebruik van vierkante
meters in uw spreekkamer, sample room of toonzaal.

HOUT

SPECIFICATIES

Maatwerk BarnWood
panelen op aanvraag
(levertijd 8-10 weken)

Pilaar: 60 x 60 cm
Panelen: 5 x 50 x 50 cm
Hoogte: 250 cm

STEL UW ZUIL SAMEN:
Genève Grey
Genève Mixed Color
Havana
Indian Express
Innsbruck
Karinthië
Kitzbühel

Klagenfurt
Minsk
Palletwood Mix
Pennsylvania
Provence Express
Salzburg
Scheepsvloer

Shou Sugi Ban
Steigerhout gedoubleerd
Zagreb
Salzburg:
Grey Brown Light brown
Toronto:
Grey Brown Red Green

AZOBE SCHEEPSVLOER

HOLLANDS HOUT

DOUGLAS ROBUUST

DOUGLAS ROBUUST
HOLLANDS HOUT
Door toenemende vraag naar Douglas zijn we in samenwerking met Staatsbosbeheer gaan zoeken
naar mogelijkheden in Douglas uit Nederlandse bossen. We hebben stam in het bos geselecteerd die
de kenmerkende kleurschakeringen van Douglas bezitten. Douglas staat vooral bekend om de
natuurlijke duurzaamheid en wordt vaak gebruikt als tuinhout. Wij hebben echter gekozen voor
compleet andere toepassingen en hebben de stammen laten zagen op platen van circa 52 mm dikte,
waar de schorskanten nog aan zitten.

SPECIFICATIES

TOEPASSING

Douglas,
gedroogd tot ca. 14-16%,
zichtzijde geschaafd, schorskanten.

Dikte: ca. 52 mm
Breedte: 470 - 530 cm
Lengte: 300 cm

Vele toepassingen,
denk aan tafelbladen,
planchetten en unieke meubels.

Levering uit voorraad

Do
ug
las

HOLLANDS HOUT

Ro
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HOUT

DOUGLAS SCHORSPLANK
HOLLANDS HOUT
Een mooi en puur natuurproduct voor het bekleden van buitenwanden, schuttingen en tuinmeubels.
Door het behoud van de schors aan de smalle zijden, blijven de ruwe en natuurlijke eigenschappen
van deze planken intact. Ook wanneer de schors loslaat, behoudt de plank zijn robuuste karakter,
mede doordat de planken niet geschaafd zijn en zo de grillige vormen behouden.

HOUT

SPECIFICATIES

TOEPASSING

Douglas

Dikte: ca. 20 mm
Breedte: 15 - 25 cm
Lengte: 300 - 400 - 500 cm

Tuinmeubels, schuttingen,
buitenwanden en meer.

HOLLANDS HOUT
Levering uit voorraad

Dougla
s Sch
orspla
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ESDOORN ROBUUST
HOLLANDS HOUT
Een prachtige loofhout soort is Esdoorn. Wij hebben de mogelijkheid voor een continue aanvoer van
stamdelen, welke in samenwerking met Staatsbosbeheer zijn geselecteerd en gekapt uit Hollandse
bossen. Deze blanke houtsoort heeft een degelijke kwaliteit en laat een mooie vlamtekening zien met
een geweldige textuur. Ze zijn gezaagd en geschaafd tot platen van circa 58 mm dik, bezitten nog
steeds de originele kant en zijn vervolgens gedroogd tot 12- 14%. Dit maakt de stammen zeer
geschikt voor de productie van unieke meubels.

HOUT

SPECIFICATIES

TOEPASSING

Esdoorn, gedroogd tot circa 12%,
tweezijdig geschaafd,
schorskanten.

Dikte: ca. 58 mm
Breedte: 30 - 40 cm
Lengte: 250 cm

Vele toepassingen, denk aan
tafelbladen, bureaus en
badkamermeubels.

HOLLANDS HOUT
Levering uit voorraad

Esdo
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st

EIKEN ROBUUST
HOLLANDS HOUT
Eiken is te koop in vele kwaliteiten. Wij hebben gekozen voor robuust eiken stammen, welke in
samenwerking met Staatsbosbeheer zijn geselecteerd en gekapt uit Hollandse bossen. Door de
gevarieerde groei hebben de stammen veel noesten en kleurschakeringen. Ze zijn opgezaagd in
platen van circa 58 mm dik, bezitten nog steeds de originele kant en zijn vervolgens gedroogd tot 1214%. Dit maakt de stammen zeer geschikt voor de productie van unieke meubels.

SPECIFICATIES

TOEPASSING

Amerikaans Eiken,
gedroogd tot circa 12%,
tweezijdig geschaafd, schorskanten.

Dikte: ca. 58 mm
Breedte: 40 - 50 cm
Lengte: 300 cm

Vele toepassingen,
denk aan tafelbladen,
planchetten en unieke meubels.

HOLLANDS HOUT
Levering uit voorraad

Eiken Robuust

HOUT

EIKEN ROBUUST KASTPLANK
HOLLANDS HOUT
Een mooie robuuste plank verandert een strakke keuken vaak in een gezellige ruimte. Onze
Amerikaans eiken delen worden vaak gebruikt als tafelblad. In samenwerking met Staatsbosbeheer
hebben we uit Hollandse bossen een product ontwikkeld voor wandplanken en kastplanken. Ze zijn
gezaagd en geschaafd tot planken van circa 25 mm dik, bezitten nog steeds een originele boomkant
dat een prachtige sfeer. De planken zijn gedroogd tot ca. 12%. Deze planken geven een geweldige
uitstraling aan uw interieur.

HOUT

SPECIFICATIES

TOEPASSING

Amerikaans Eiken,
gedroogd tot circa 12%, tweezijdig
geschaafd, met 1 schorskant.

Dikte: ca. 25 mm
Breedte: 20 - 30 cm
Lengte: 300 cm

Kastplanken, wandplanken,
schappen en meer opberg- en
interieurmogelijkheden.

HOLLANDS HOUT
ken
lan
stp
Ka

Levering uit voorraad

POPULIEREN ROBUUST
HOLLANDS HOUT
In het Nederlandse landschap komt de snelgroeiende populier veel voor. Onder andere de Hollandse
klomp wordt geproduceerd uit dit populieren hout. De houtsoort is licht en makkelijk te bewerken. Met
zijn dikke stam is hij daarom ook zeer praktisch voor brede tafelbladen. Om de houtsoort te
verduurzamen, wordt deze thermisch gemodificeerd. Dit geeft het hout ook een mooie donkerbruine
kleur en maakt het uitstekend toepasbaar op dakterassen of in de tuin.

SPECIFICATIES

TOEPASSING

Hollands Populieren,
thermisch gemodificeerd,
geschaafd en onbekantrecht.

Dikte: ca. 60 mm
Breedte: 60-80 cm
Lengte: 295 cm

Goed toe te passen
in (buiten)meubels.

HOLLANDS HOUT
Levering uit voorraad
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HOUT

BEUKEN ROBUUST
HOLLANDS HOUT
In samenwerking met Staatsbosbeheer selecteren en kappen wij robuuste rustieke beuken stammen.
Het hout van deze oeroude Hollandse boom, die onder andere op de Veluwe groeit, kent vele
toepassingen. Door de gevarieerde groei hebben onze stammen unieke kleurschakeringen en veel
noesten. Dit maakt de stammen zeer geschikt voor de productie van meubels. Met de prachtige
schorskanten hebben deze platen van circa 58 mm dik een robuuste uitstraling.

HOUT

SPECIFICATIES

TOEPASSING

Hollands Beuken,
gedroogd tot ca. 14-16%,
geschaafd en onbekantrecht.

Dikte: ca. 58 mm
Breedte: 25 - 50 cm
Lengte: 300 cm

Vele toepassingen als meubels,
trapleuningen en zelfs speelgoed.

Op aanvoer mits beschikbaar

Beuken Robuust

HOLLANDS HOUT

TAFELBLADEN

SUAR
TAFELBLADEN
Suar is een tropische hardhoutsoort die wij voor u importeren uit het Verre Oosten. Suar is
snelgroeiend (tot wel 1,5 meter per jaar) en erg populair omdat het niet snel scheurt. Van het hart tot
aan de buitenranden kent Suar prachtige kleurschakeringen. Daarbij is de stam van deze boom kort,
maar zeer dik. Dit geeft ons de mogelijkheid om zeer brede bladen uit één stam te kunnen leveren.
Ieder blad wordt geleverd met 78 cm hoge Suar poten. Zwart metalen poten behoren uiteraard ook tot
de mogelijkheden.

HOUT

SPECIFICATIES

TOEPASSING

Suar, gedroogd en
voorgeschuurd,
vooral geschikt voor
interieurtoepassingen.

Dikte: ca. 80 mm
Breedte: variërend
Lengte: variërend

Tafelblad,
klaar voor montage op de
bijbehorende Suar tafelpoten of
optioneel zwartmetalen tafelpoten.

TAFELPOTEN
Optioneel toe te voegen

EIKEN RUSTIEK
TAFELBLADEN
Dit luxe eiken blad is opgebouwd uit zorgvuldig geselecteerde lamellen. Beide zijden van het tafelblad
zijn afgewerkt met een robuuste schorskant. Vervaardigd uit Europees eiken is dit een aanwinst in
huis of op kantoor. Klaar voor jarenlang gebruik, gezellig tafelen en overzichtelijk werken. Ieder blad is
direct klaar voor gebruik en kan naar keuze worden afgewerkt.

HOUT

SPECIFICATIES

TOEPASSING

Rustiek europees eiken,
gedroogd, doorlopende lamellen.

Dikte: 45-48 mm
Breedte: 100 cm
Beschikbare lengtes (in cm):
200 / 220 / 240 / 260 / 280 / 300

Tafelblad,
klaar voor montage.

TAFELPOTEN
Optioneel toe te voegen

ZAGREB
TAFELBLADEN
Belangrijke momenten als samen eten, natafelen met vrienden of rustig ontbijten krijgen extra cachet
met deze prachtig robuuste tafel. Het Slavonisch eiken, soms meer dan 100 jaar oud, werd gebruikt
voor de bouw van boerderijen en schuren in Kroatië. Door jarenlange blootstelling aan de elementen
en intensief gebruik, nodigt deze uit tot het delen van verhalen en het maken van nieuwe
herinneringen.

HOUT

SPECIFICATIES

TOEPASSING

Eiken, ca. 10% gedroogd, gezaagd,
geschaafd, geborsteld en gelijmd.

Dikte: ca. 50-70 mm
Breedte: 75-100 cm
Lamel breedte: 10-30 cm
Lengte: 240-300 cm

Tafelblad,
klaar voor montage.

TAFELPOTEN
Optioneel toe te voegen

STEIGERHOUT

NIEUW
STEIGERHOUT
Nieuw steigerhout is ons budget product. Het betreft fijnbezaagde vuren houten planken, afkomstig uit
het Zwarte Woud in Duitsland. Dit is een gebied waar het hout evenwichtig kan groeien. Het nieuwe
steigerhout is niet gebekt en geband en is niet voorzien van kramplaten. Dit vers gezaagde hout kan
iets krimpen na verwerking. Het is immers niet teruggedroogd. Dit nieuwe steigerhout is met een
white of grey beits te behandelen om een gebruikte look te creëren.

HOUT

SPECIFICATIES

AFNAME

Vuren,
gezaagd, opgelat.
(KD gedroogd eventueel mogelijk)

Dikte: 30 mm
Breedte: 195 mm
Lengte: 5000 mm

Per
100 stuks

NIEUW
Steigerhout

GEBRUIKT BRUT
STEIGERHOUT
Dit gebruikt steigerhout is circa 2 jaar op de bouwwerven gebruikt. Op deze planken is gemetseld en
gewerkt, wat zijn sporen heeft nagelaten. Het midden Europees Vuren (Epicia) is niet buitengewoon
duurzaam en dient regelmatig te worden behandeld. Onze delen worden gesorteerd, opgelat en
voorgedroogd. De koppen zijn voorzien van kramplaat.

HOUT

SPECIFICATIES

AFNAME

Midden Europees Vuren,
gebruikt, gesorteerd, opgelat.

Dikte: 32 mm
Breedte: 200 mm
Lengte: 5000 mm

Per
100 stuks

GEBRUIKT BRUT
Steigerhout

GEBRUIKT GESCHUURD
STEIGERHOUT
Deze planken zijn circa 2 jaar gebruikt op bouwwerven, wat zijn sporen heeft nagelaten. Er is op deze
planken gemetseld en gewerkt zodat het een gebruikte uitstraling heeft meegekregen. Onze delen
worden gesorteerd, opgelat, voorgedroogd en eenzijdig geschuurd. De kramplaten op de planken zijn
behouden. Het midden Europees Vuren (Epicia) is niet buitengewoon duurzaam en dient regelmatig
te worden behandeld.

HOUT

SPECIFICATIES

AFNAME

Midden Europees Vuren,
gebruikt, gesorteerd, opgelat,
1-zijde geschuurd.

Dikte: 32 mm
Breedte: 200 mm
Lengte: 5000 mm

Per
100 stuks

GEBRUIKT GESCHUURD
Steigerhout

GEBRUIKT GEDOUBLEERD
STEIGERHOUT
Voor sommige toepassingen is gebruikt steigerhout te dik. Op deze vraag zijn we ingesprongen.
Gedoubleerd steigerhout wordt gezaagd uit de oorspronkelijk op de bouwwerven gebruikte planken.
De kopse kanten met de ijzers worden eraf gezaagd op 4600 mm. Daarna worden ze doorgezaagd,
waardoor één gebruikte en één nieuwe zijde ontstaat.

HOUT

SPECIFICATIES

AFNAME

Midden Europees Vuren,
gesorteerd, gedoubleerd.

Dikte: 15 mm
Breedte: 200 mm
Lengte: 4600 mm

Per
150 stuks

GEBRUIKT GEDOUBLEERD
Steigerhout

OLD GREY
STEIGERHOUT
Ons vintage product, Old Grey, betreft fijnbezaagde vuren houten planken afkomstig uit het Duitse
Zwarte Woud. Na binnenkomst worden de planken met diverse kleurpigmenten en 3% Embalit P grijs
gedompeld. Dit is een houtverduurzamingsmiddel. Het beschermt het hout tegen aantasting van
onder andere schimmels. We raden grond- en watercontact af. Steigerhout Old Grey is niet gebekt en
geband en heeft ook geen kramplaten. Dit vers gezaagde, ongedroogde hout kan nog iets krimpen na
verwerking.

HOUT

SPECIFICATIES

AFNAME

Vuren,
grijs gedompeld, opgelat.

Dikte: 30 mm
Breedte: 195 mm
Lengte: 5000 mm

Per
100 stuks

OLD GREY
Steigerhout

OLD GREY GEDOUBLEERD
STEIGERHOUT
Voor het bekleden van een wand of plafond is het reguliere steigerhout vaak te dik. Daarom hebben
wij ook een gedoubleerde versie van het Old Grey Steigerhout. Ons vintage product wordt gedompeld
in diverse kleurpigmenten en 3% Embalit P. na het doorzagen van de plank. Zo krijgt u een dunnere
steigerhouten plank met aan alle zijden de kenmerkende donkere kleur. Eventuele zaagkanten na
verwerking kunnen worden bijgewerkt met onze Old Grey olie.

HOUT

SPECIFICATIES

AFNAME

Vuren,
gedoubleerd, gedompeld
en opgelat.

Dikte: 15 mm
Breedte: 195 mm
Lengte: 3000 mm

Per
225 stuks

OLD GREY GEDOUBLEERD
Steigerhout

OLD GREY GEÏMPREGNEERD
STEIGERHOUT
Van alle steigerhouten planken is Old Grey Geïmpregneerd bij uitstek de plank die zich buiten het
beste handhaaft. Deze planken met een kenmerkende donkere kleur worden na het zagen duurzaam
gedroogd Daarna worden zij onder druk tot in de kern geïmpregneerd met Wolsit KD 10. Dit is een
vloeibaar houtbeschermingsmiddel op basis van propiconazole. Dit maakt het een prachtig,
duurzaam product, welke onder andere buitenmeubels een unieke uitstraling geeft.

HOUT

SPECIFICATIES

AFNAME

Vuren,
onder druk geïmpregneerd,
opgelat.

Dikte: 30 mm
Breedte: 195 mm
Lengte: 5000 mm

Per
108 stuks

OLD GREY GEÏMPREGNEERD
Steigerhout

NAALDHOUT STEENSCHOT

STEENSCHOTTEN
NAALDHOUT
Onze steenschotten zijn afkomstig uit steenfabrieken die nog op traditionele wijze stenen bakken. Na
het bakken worden de stenen op de steenschotten geschoven waar ze verder afkoelen en uitharden.
Door het schuiven op de schotten en het drogingsproces krijgen de schotten de populaire verweerde
uitstraling. Deze steenschotten zijn gemaakt van kwalitatief naaldhout. Afmetingen kunnen soms
afwijken, aangezien elke steenfabriek zijn eigen afmetingen gebruikt.

HOUT

SPECIFICATIES

TOEPASSING

Naaldhout
(veelal douglas, lariks en grenen)

Dikte: variërend
Breedte: 950 -1500 mm
Lengte: 950 -1500 mm

Terras, tafelbladen, paardenbox,
tuinmeubels, grondkering.

STEENSCHOTTEN
Naaldhout

STEENSCHOTTEN
HARDHOUT
Deze kwalitatief hardhouten steenschotten hebben jarenlang dienst gedaan in steenfabrieken. De
vers gebakken stenen worden op de steenschotten geschoven om verder af te koelen en uit te
harden. Dit schuiven en het drogingsproces geven de schotten de bekende verweerde look. De
steenschotten hebben een brede toepassing en zijn goed bruikbaar in de tuin en op het terras.

HOUT

SPECIFICATIES

TOEPASSING

Mix van diverse
hardhout soorten.

Dikte: variërend
Breedte: 950-1450 mm
Lengte: 950-1450 mm

Terras, tafelbladen, paardenbox,
tuinmeubels, grondkering.

STEENSCHOTTEN
Naaldhout

TUINHOUT

DUBBEL RABAT
TUINHOUT
Wij presenteren u graag een compleet pakket voor een mooi hardhouten buitenverblijf. Vanuit het
Verre Oosten leveren we van fraaie kwaliteit het duurzame Bangkirai hardhout. Een massieve
houtsoort met een fijne structuur en weinig noesten en kwasten. Dubbel rabat heeft als voordeel dat
het modulair op te bouwen is. U kunt zo met gemak een schutting naar eigen wens samenstellen uit:

DUBBEL RABAT

U-PROFIELEN

Afmeting: 21 x 145 mm
Lengte: 180 cm
Verpakt per 49 stuks

Afmeting: 35 x 45 mm
Lengte: 180 cm
Verpakt per 30 stuks

DUBBEL RABAT
Levering uit voorraad

AFDEKLIJSTEN
Afmeting: 21 x 145 mm
Lengte: 180 cm
Verpakt per 49 stuks

ANGELIM VERMELHO
TUINHOUT
In ons assortiment tuinhout kan het Angelim Vermelho uiteraard niet ontbreken. De tropische
houtsoort met een vrij sterke kruisdraad en een lange levensduur wordt daarom vaak buiten gebruikt.

GESCHAAFD
EN GEPUNT

GESCHAAFD
RONDE KANTJES

RUW

Kopmaat: 68 x 68 mm
Lengte: 270 cm, 300 cm
en overige lengten

Kopmaat 45 x 70 mm
Lengte: 200, 250, 300, 350, 400, 450,
500 cm

Kopmaat: 20 x 200 mm
Lengte: 200, 250, 300, 350, 400, 450,
500 cm

Kopmaat: 88 x 88 mm
Lengte: 270 cm, 300 cm
en overige lengten

Kopmaat: 45 x 90 mm
Lengte: 200, 250, 300, 350, 400, 450,
500 cm

ANGELIM VERMELHO
Levering uit voorraad

KAPUR
TUINHOUT
Duurzaam hardhout in uw tuin zorgt voor een kwalitatief sterk terras. Kapur is een hardhoutsoort uit
het Verre Oosten dat bekend staat als een stabiele houtsoort met een warme kleur. Ons assortiment
Kapur Terrasplanken en onderregels zorgen zo voor een tijdsbestendig terras.

4-ZIJDIG
GESCHAAFD
Maat: 27 x 190 mm
Lengte: 245 - 395 cm vallend
Verpakt per 75 stuks

1-ZIJDE RIBBEL
1-ZIJDE GLAD

ONDERREGEL
GELAMINEERD

Afmeting: 25 x 145 mm
Lengte: 245 - 395 cm vallend
Verpakt per 126 stuks

Afmeting: 40 x 60 mm
Lengte: 365 - 425 cm vallend
Gelamineerd en gevingerlast
Verpakt per 56 stuks

KAPUR TUINHOUT
Levering uit voorraad

PADOEK PREMIUM DECK
TUINHOUT
Padoek is een zeer duurzame houtsoort met duurzaamheidsklasse 1. Dit maakt deze houtsoort uit
tropisch West-Afrika een klassieker in België. Ook in Nederland wint dit hout met zijn bijzondere rode
kleurtint terrein. Het sterke hout vergrijst overigens op korte termijn naar zeer mooi grijs bij
blootstelling aan de elementen.

HOUT
Padoek,
4 zijden geschaafd
met een afgerond kantje.

PREMIUM DECK
Levering uit voorraad

SPECIFICATIES
Dikte: 28 mm
Breedte: 185 mm
Lengte: 250 tot 395 cm

TOEPASSING
Goed toepasbaar
in de buitenruimte,
denk hierbij aan luxe brede terrasdelen
maar ook gevelbekleding.

RUSTIEK PREMIUM DECK
EIKEN
Eikenhout is een ontzettend sterke, duurzame houtsoort. Dit maakt het een goed alternatief voor
tropisch hardhout in de tuin. Een nieuwe steiger, vlonder, buiten- of dakterras van eiken geeft uw tuin
in een handomdraai een sfeervolle landelijke uitstraling. Deze vlonderplanken zijn 15% KD gedroogd
en tweezijdig geschaafd. Dit maakt ze snel toe te passen. Over de jaren zal het hout vergrijzen en
weerbarstiger ogen. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen deze houtsoort te beitsen.

HOUT
Rustiek Europees eiken,
KD gedroogd 15%,
aan 4 zijden geschaafd
met een klein gebroken kantje.

TERRASPLANKEN
Levering uit voorraad

SPECIFICATIES

TOEPASSING

Dikte: 28 mm
Breedte: 190 mm
Lengte: ca. 295 cm

Goed toepasbaar
in de buitenruimte.

PLANCHETTEN
EIKEN
Hoogwaardig eiken in uw tuin geeft jarenlang plezier. Deze planchetten zijn perfect voor een
landelijke tuin. Het karakteristieke warme eiken vormt eerst zwarte lijnen en zal vervolgens prachtig
vergrijzen. Omdat deze planchetten op 15% kunstmatig zijn gedroogd, kunnen ze met gemak buiten
worden toegepast.

HOUT
Rustiek eiken,
KD gedroogd 15%.

PLANCHETTEN
Levering uit voorraad

SPECIFICATIES
Lengte: 285 - 295 cm

TOEPASSING
Goed toepasbaar
in de buitenruimte.

ANGELIM VERMELHO

BOUW

MDF PLINTEN
BOUW
MDF (Medium Density Fibreboard) is een zeer homogeen houtachtig plaatmateriaal in een constante
kwaliteit. Doorgaans wordt MDF geproduceerd uit een mengsel van vuren- en grenenhouten vezels
die gebonden worden door syntetische harsen. Het uitdunhout wordt via kook- en maaltechnieken
vervezeld en daarna gelijkmatig met de toegevoegde synthetische harsen vermengd. De ontstane
massa perst men tot homogene platen, waar onder andere onze MDF plinten van worden gemaakt.

HOUT
MDF V313
groen vochtwerend
wit gegrond en gelakt
RAL 9010

SPECIFICATIES
Dikte: 12 mm
Breedte: 68 mm
Lengte: 244 / 305 / 488 cm

VERPAKKING
Gebost per 5 stuks in folie
Lengte 244 cm:
168 sets per pak
(per 2 pakken geleverd)
Lengte 488 cm:
84 sets per pak (per pak geleverd)

MDF PLINTEN
Overige afmetingen op aanvraag

CHAMBRANTEN
BOUW
Mooie deurlijsten zijn niet alleen een perfecte afwerking voor deuren, ze zijn ook bepalend voor de
uitstraling van een ruimte. Wij hebben diverse soorten chambranten op voorraad, zodat snel aan de
slag gegaan kan worden met het plaatsen van lijstwerk.

MDF V313 GROEN
TRAPEZIUM/KREUZE

Vochtwerend

MERANTI ONBEHANDELD
TRAPEZIUM

A

Kopmaat: 12 x 68 mm
Lengte: 225 cm
Gebost per 5 stuks in folie
Verpakt met 182 sets
(2.047,5 m1)

B

Kopmaat: 12 x 90 mm
Lengte: 225 cm
Gebost per 5 stuks in folie
Verpakt met 176 sets
(1.980 m1)
Kopmaat: 12 x 68 mm
Lengte: 110 / 225 cm
Gebost per:
2 x 110 cm / 4 x 225 cm
Verpakt per ca. 250 sets (2.800 m1)

MERANTI WIT GEGROND
TRAPEZIUM

Kopmaat: 12 x 68 mm
Lengte: 225 cm
Gebost per 4 stuks
Verpakt per ca. 250 sets (2.800 m1)

SLAGLATTEN
BOUW
Met onze slaglatten zijn deurkaders netjes af te werken. Onze slaglatten zijn van Meranti gemaakt.
Deze goed te bewerken houtsoort zorgt voor een groot werkgemak. Om deze extra te vergroten,
hebben we zowel onbehandelde als wit voorgelakte slaglatten in ons assortiment.

HOUT

SPECIFICATIES

Dark red meranti,
KD gedroogd en geschaafd.

ONBEHANDELD

WIT VOORGELAKT

Kopmaat: 15 x 17 mm
Lengte: 215/110 cm
Verpakt per 4.147 m1

Kopmaat: 15 x 17 mm
Lengte: 215 cm
Verpakt per 4.000 m1

Kopmaat: 22 x 22 mm
Lengte: 215//110 cm
Verpakt per 2.160 m1

Kopmaat: 22 x 22 mm
Lengte: 215 cm
Verpakt per 2.000 m1

KLEUREN
Beschikbaarheid in overleg

Onbehandeld

Wit voorgelakt

METSELPROFIELEN
BOUW
Scandinavisch naaldhout staat aan de basis van onze metselprofielen. De profielen zijn opgebouwd
uit 5 lamellen. Na het lamineren worden de delen vervolgens doorgekort op 50 cm en gevingerlast.
Hierdoor wordt alle spanning weggenomen uit de profielen en blijven ze goed recht. De kleur is
standaard geel met blauwe koppen, die het optrekkende vocht tegenhouden.

HOUT

SPECIFICATIES

TOEPASSING

Scandinavisch vuren,
gelamineerd en gevingerlast
in 5 lagen. Geel afgewerkt met
blauwe koppen.

Afmetingen: 90 x 90 mm
Lengtes: 265 of 295 cm

Metselprofiel

KLEUREN
Levering uit voorraad

Verpakt per 50 stuks

PROFPANEL
VOLKERN PLAAT
Het BouwFactor ProfPanel is een duurzaam en makkelijk te verwerken volkern plaat van de hoogste
kwaliteit. Door het gebruik van de beste grondstoffen is de plaat zeer stabiel, zelfdragend en
kleurecht. De platen worden onder hoge druk en temperatuur tot een homogene plaat geperst en
standaard voorzien van een acrylaat toplaag voor een gegarandeerde bescherming tegen UV-licht.
Het ProfPanel onderscheidt zich vooral op het gebied van kleurstelling. De plaat is namelijk in de
meest gebruikelijke RAL-kleuren binnen de bouwarchitectuur te verkrijgen. Dit maakt eindelijk een
perfecte combinatie met hout- en kozijnwerk mogelijk. Het oppervlak is voorzien van een
geïntegreerde decoratieve pigmentlaag.

MATERIAAL

TOEPASSING

Door thermohardende
kunstharsen geïmpregneerde
cellulosebanen.

Gevelbekleding, boeiboorden,
dak- en gootranden,
dakkapellen en meer.

KLEUREN
Levering uit voorraad
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