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Familiebedrijf Houthandel Houtex bestaat sinds 25 april 1946 
en is gevestigd in Waddinxveen. Houthandel Houtex is een 
landelijk opererende houthandel en kenmerkt zich door het 
aanhouden van grote voorraden. Hierdoor zijn wij in staat onze 
klanten van veel houtsoorten te voorzien.

Wij zijn gespecialiseerd in loofhout. Daarnaast hebben wij ook 
een ruime voorraad in naaldhout, plaatmateriaal, vloerdelen en 
panelen. Tevens bieden wij u de mogelijkheid het hout volgens 
uw specificatie te bewerken in onze zagerij en schaverij, of om 
het hout te drogen naar het door u gewenste vochtpercentage 
in één van onze vier droogkamers! 

Houthandel Houtex staat voor kwaliteit! Wij betrekken ons 
hout uit de beste groeigebieden van de wereld, met het 
besef dat duurzaam bosbeheer een voorwaarde is voor een 
gezonde toekomst. Daarom hechten wij belang aan het  
leveren van gecertificeerd hout. Via eigen inkopers en 
agenten importeren wij ons hout uit diverse continenten.  

Zo kunnen wij volledig aan de specifieke eisen van de klant 
voldoen. Jarenlange ervaring en vakkennis zorgen ervoor dat 
u als klant bij Houthandel Houtex optimaal geadviseerd en 
geholpen wordt. 

Met trots presenteren wij u deze informatiegids. In deze  
informatiegids staan de houtsoorten die wij op voorraad 
hebben centraal. Afhankelijk van de marktsituatie kan er een 
verschuiving in houtsoorten en voorraad plaats vinden. 

Mocht u op zoek zijn naar een specifieke afmeting en/of  
houtsoort die niet in deze informatiegids staat vermeld, 
bel gerust, wij helpen u graag!

WelkomWELKOM
IN DE WERELD VAN HOUTHANDEL HOUTEX
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Droogkamers
Houthandel Houtex beschikt over vier geautomatiseerde 
droogkamers. Het opgelatte hout wordt met behulp van 
doorstroming van vochtige lucht in meerdere fases  
opgewarmd. Na dit proces begint het droogproces.  
Door middel van verwarmingsinstallaties, bevochtigings-
installaties en luchtkleppen worden de temperatuur en 
luchtvochtigheid geregeld. Onze droogkamers zijn speciaal 
ingericht voor het drogen van diverse houtsoorten en  
waarborgen een optimaal droogproces. 

Schaverij & Zagerij
Met onze moderne machines kunnen wij in onze zagerij en 
schaverij allerlei bewerkingen uitvoeren. Voorbeelden hiervan 
zijn: afkorten, zagen, schaven, vlakken, strijken en profileren. 
Bij profileren valt te denken aan het maken van mes en 
groef-, rabat-, kraal- en vellingdelen en diverse andere 
freesprofielen. 

Transport
Wij hebben de beschikking over een eigen wagenpark met 
zelflosmogelijkheid, waardoor wij flexibel zijn en orders 
‘just in time’ kunnen leveren. 

Opslag
Een totale oppervlakte van ca. 45.000 m2, bebouwd met 
diverse loodsen, resulteert in het hebben van een grote hout-
voorraad en een breed assortiment.

DienstenDIENSTEN
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HoutexHOUTHANDEL HOUTEX
DOOR DE JAREN HEEN

H. Poot

1946

Arie Poot

1953

Peter Poot

1982

Michel Poot

2013

Hubert Poot
(niet deelgenomen in Houtex)

Remco Poot

2007

Chris Poot

1953
Dick Poot

1946

Sjaak Poot

1966

Annelies Hilgers-Poot

2008
Bram Poot

2011

Arie Poot en Chris Poot,  
zonen van Dhr. H. Poot 1953



2014

Aankoop terrein en loods van 
voormalig Baxmeier op de 
Willem de Zwijgerlaan in 
Waddinxveen  

Bram Poot 
(zoon van Sjaak Poot) 
komt werken binnen 
het bedrijf.

Annelies Hilgers-Poot 
(dochter van Sjaak Poot) 
komt werken binnen 
het bedrijf.

Houtex specialiseert zich naast naaldhout,  
loofhout en triplex, nu ook op plaatmateriaal  
waaronder; MDF, Multiplex, Spaanplaat en O.S.B.

Op de Willem 
de Zwijgerlaan 
in Waddinxveen 
wordt er een 
extra opslagloods 
gebouwd van 
ca. 1.200 m2.  

Houtex huurt van de Nederlandse Spoor-
wegen het ca. 6.000 m2 emplacement in 
Waddinxveen voor de aanvoer van hout 
vanuit Polen per wagon. Houtex gebruikte 
deze opslagplaats tot 1994. 

Sjaak Poot, zoon van Dhr. D. Poot, 
komt werken binnen het bedrijf. 

Remco Poot (kleinzoon 
van Arie Poot) komt stage 
lopen bij Houtex. In 2007 
komt Remco Poot werken 
binnen het bedrijf. 

Aankoop van ca. 2.100 m2 
terrein aan de Maarten 
Schoutenstraat, tevens 
bouwt Houthandel Houtex 
een overkapping tussen 
Noordkade 42-44 voor 
meer opslagruimte.

Houtex wordt uitgeroepen tot beste 
hardhout-leverancier van 2012 in de 
verkiezing Houtwereld topleverancier. 

Michel Poot 
(zoon van Peter Poot) 
komt werken binnen 
het bedrijf. 

Aankoop terrein van  
ca. 5.500 m2 van de 
voormalig houtwaren 
fabriek Bremmer op 
de Noordkade in 
Waddinxveen. 

Aankoop terrein (ca. 6.500 m2) van 
de voormalig timmerfabriek Both 
aan de Noordkade in Waddinxveen, 
op dit terrein volgde de bouw van 
de zagerij, schaverij en diverse 
droogkamers. In 1977 nam Houtex 
deze in gebruik. Houtex werd flexibel 
in het leveren van hout.

Houthandel Houtex bestaat 25 jaar. 

Houthandel Houtex 
bestaat 65 jaar. 

2005 2008 2011

1965

1975 Aankoop perceel weiland 
(ca. 6.500 m2) van de 
gemeente Waddinxveen 
aan de Maarten Schouten-
straat in Waddinxveen. In 
1978 wordt op dit terrein 
een loods gebouwd van 
ca. 3.000 m2. 

19741976

19681966

2005 20122012

2013

1971

1971

2011

Op het terrein aan de Maarten Schoutenstraat in 
Waddinxveen bouwt Houtex een opslagloods van 
2.200 m2. De totale opslagruimte van Houtex 
bedraagt ca. 45.000 m2. 
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TijdlijnTIJDLIJN

1946

Houtex is een traditioneel familiebedrijf. 
De tijdlijn geeft bijzondere en toonaangevende 
momenten aan in de geschiedenis van Houtex.

Arie Poot en Chris 
Poot, zonen van 
Dhr. H. Poot komen 
werken binnen het 
bedrijf. 

Houtex koopt van de gemeente 
Waddinxveen een perceel van 
4.500 m2 aan de Noordkade voor 
de opslag van de diverse hout-
soorten. In 1953 volgde de bouw 
van een woonhuis en een loods 
van nog eens 1.200 m2. 

Peter Poot, 
zoon van Dhr. A. 
Poot, komt werken 
binnen het bedrijf. 

Houthandel Houtex werd 25 april 1946 opgericht 
door Dhr H. Poot en zijn zoon Dick Poot.  
Het familiebedrijf startte met een loods aan de 
Zuidkade 55B in Waddinxveen. Deze loods was 
250 m2. Houtex specialiseert zich vanaf het  
allereerste begin op loofhout, naaldhout en triplex. 

Aanschaf terrein en loodsen (ca. 7.500 m2) 
van de voormalig eigenaar Rehorst op de 
Noordkade in Waddinxveen. 

Bouw overkapping 
Noordkade 40-42.

Aankoop terrein en opslagruimte (ca. 8.500 m2) 
van autosloperij Bras aan de Noordkade in 
Waddinxveen. 

Houthandel Houtex bestaat 50 jaar.

1953

1951

1982

1989

1996

Bouw overkapping 
Bremmer, zagerij en 
schaverij.

1999 Uitbreiding 
kantoor 
Willem de 
Zwijgerlaan.

2002
Bouw overkapping 
Maarten Schoutenstraat.

2001

2004

1996
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BewerkingenHOUT BEWERKEN EN PROFILEREN
Houthandel Houtex heeft de mogelijkheid om het hout in 
onze eigen schaverij te bewerken. Wij kunnen het hout op 
verschillende manieren profileren. Voorbeelden van veel  
gebruikte profielen staan hieronder weergegeven. Mocht  
er een ander profiel gewenst zijn, bel gerust voor de  
mogelijkheden. 

Wij zagen, schaven en bewerken het materiaal op de door 
uw gewenste maten. Het volgende is onder andere mogelijk: 

• herzagen 
• plat-, kant- en overhoeks zagen 
• profileren
• rondom schaven (tot 320 x 450 mm)
• vlakken en strijken
• haaks / kapzaag afkorten op lengte
• boren / kepen 
• verlijmen 

BosbeheerVERANTWOORD BOSBEHEER
Houthandel Houtex streeft naar een gezonde toekomst van 
het bos en haar omgeving. Wij zien het als onze verant-
woordelijkheid om, binnen onze activiteiten, hieraan  
prioriteit te geven.

Het besef dat verantwoord bosbeheer van wezenlijk belang is 
voor de toekomst, is de afgelopen jaren wereldwijd  

toegenomen. Goed beheer van de bossen is noodzakelijk 
om voor de toekomst gezond bos te behouden. Hiervoor zijn 
verschillende keurmerken ontwikkeld met als doel het hout 
uit verantwoord beheerde bossen te onderscheiden. 

Wij zijn gecertificeerd om hout met de volgende keurmerken 
te leveren: PEFC en FSC®. 



Europa
België
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Italië
Nederland
Noorwegen

Oekraïne
Oostenrijk
Polen
Roemenië
Rusland
Zweden
Zwitserland

Afrika
Gabon
Ivoorkust
Kameroen

Azië
Indonesië
Maleisië
Siberië
Thailand
Vietnam

Noord-Amerika
Brits-Columbia
Californië
Canada
New-York
Oregon
Pennsylvania

Zuid-Amerika
Brazilië

Houtex betrekt zijn hout uit:
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Houthandel Houtex heeft ruw, gedroogd, bezaagd en  
geprofileerd hout op voorraad en op aanvoer beschikbaar.  
De beschikbare houtsoorten presenteren wij verderop in deze 
informatiegids. Bij elke houtsoort staat aangegeven welke 
houtmaten standaard op voorraad staan. Andere afmetingen of 
houtsoorten die niet vermeld staan in deze informatiegids  
kunnen wij (waarschijnlijk) leveren op aanvraag. Op blz. 51 
staat uitleg over de duurzaamheid van het hout.

Voor een uitgebreide productbeschrijving per houtsoort, 
verwijzen wij u graag door naar onze website www.houtex.nl.

Met meer dan 75 houtsoorten op voorraad zijn wij een toon-
aangevende houthandel en importeur in Nederland. Onze 
grote voorraad bestaat uit een divers assortiment aan hout-
soorten en maten. 

Naast ons standaard assortiment importeren wij vanuit 
verschillende continenten de volgende houtsoorten  
(deze zijn op aanvraag beschikbaar): Aniegré, Coromandel, 
Ebben, Garapa, Guariuba, Iepen, Ironwood, Itaúba, Limba, 
Louro Faia, Louro Preto, Macassar, Mansonia, Marupa, Okan, 
Olijfhout, Piquia, Populieren, Purperhart, Radiata Pine, 
Red Alder (Elzen), Robinia, Rubberwood, Sapucaia, 
Satinwood, Sucupira Preta, Tali, Zalmhout.

Afrikaans
Abachi (Ayous), Afrormosia, Afzelia, Aniegré, Azobé, Bilinga, 
Ebben, Iroko, Koto, Limba, Macassar, Mahonie (Sapeli),  
Mahonie (Sipo), Mansonia, Niové, Okan, Okoumé, Padoek, Tali,  
Wengé en Zebrano.

Europees
Azijnhout, Berken, Beuken, Douglas, Eiken, Grenen, Iepen, 
Lariks, Olijfhout, Populieren, Radiata Pine, Robinia, Vuren en 
Zalmhout.

Noord-Amerikaans
Eiken, Esdoorn (Hard Maple), Essen, Hemlock, Kersen, Noten, 
Oregon Pine (Clears), Oregon Pine (Merchantable), Pitch 
Pine, Red Alder (Elzen), Red Cedar (Western), Satinwood, 
Tabaca,  Yellow Cedar (Alaska), Yellow Pine (Southern) en 
Yellow Poplar (Tulpenboomhout).

Zuid-Amerikaans
Cambara, Cumaru, Garapa, Guariuba, Ipé, Ironwood,  
Itaúba, Jatoba, Louro Faia, Louro Gamela (Vermelho), 
Louro Preto, Mandioqueira, Marupa, Massaranduba, Piquia,  
Purperhart, Rubberwood, Sapucaia, Sapupira (Angelim Pedra),  
Sucupira Preta en Tatajuba.

Aziatisch
Bangkirai, Coromandel, Kapur, Keruing, Meranti, Merbau, Teak 
(Moulmein) en Teak (Plantage).

AssortimentASSORTIMENT HOUTSOORTEN
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LeverenONZE KLANTEN
HOUTHANDEL HOUTEX LEVERT AAN DE:

Houthandel

Meubelindustrie

Trappenindustrie

Timmerindustrie

Restaurateurs

Scheepsbouw

Interieurbouw

Vloerenbedrijven

Hoveniers/GWW

Ruim assortiment, vele maten, uit voorraad en op aanvoer beschikbaar.

Regels, ribben, panelen, friezen, plaathout. 

Leuningen, traphout, panelen.

Kozijnhout, traphout, raamhout, deurhout.

Constructiehout, vloerhout, kozijnhout. 

Stammen, plaathout, lijstwerk, decking.

Lijstwerk, panelen.  

Massief vloerhout, parket, duoplanken, plinten.  

Loopdekdelen, regels, palen, damwanden, schuttingplanken. 
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Lariks Yellow Cedar (Alaska)

Azobé

Eiken



HoutsoortenBESCHRIJVING HOUTSOORTEN

A

Abachi (Ayous) wordt gebruikt voor: de meubelindustrie. Onder 
andere voor binnenwerk van meubels, wand- en plafondbetim-
meringen. Maar ook in de modelmakerij voor de metaalgieterij, 
bij orgel- en pianobouw en voor carrosseriebouw (o.a. caravans). 
Abachi wordt ook veel gebruikt voor triplex, meubelplaat, lijsten, bin-
nenwerk van binnendeuren, bezemstelen, saunabanken enz.

Duurzaamheid 
Duurzaamheidsklasse 5. Termieten G. Lyctus G. 

Houtbewerking en specifieke sortering op aanvraag beschikbaar. Houthandel Houtex | 0182 - 615933 | info@houtex.nl

Afrormosia wordt gebruikt voor: interieurbetimmeringen,  
meubels, deuren, ramen kozijnen, traptreden, trapleuningen, gevel-
bekledingen, jachthout, fijn timmerwerk, vloerhout, dekken, fineer, 
draaiwerk, beeldhouwwerk, knoppen en grepen, lijsten enz. 

Duurzaamheid 
Duurzaamheidsklasse 1-2. Termieten D. Marineboorders M. 

Afzelia wordt gebruikt voor: kozijnen, ramen, deuren, vloeren  
(stroken en parket), sportvloeren, wielerbanen (ook in de open 
lucht), binnen- en buitenbetimmering, constructiehout, dorpels, 
traptreden, banken (buiten en in openbare gebouwen), tuinmeu-
bels, sporttoestellen, wagon- en carrosseriebouw, brugdekken, 
scheepsdekken, sluisdeuren, vaten voor chemische producten enz. 
Tevens is Afzelia zeer geschikt voor draai- en beeldhouwwerk.

Duurzaamheid 
Duurzaamheidsklasse 1. Termieten D. 

Bestekhout

27 mm x vb

52 mm x vb

65 mm x vb

80 mm x vb

27 x 105 mm

27 x 155 mm

27 x 180 mm

27 x 205 mm

52 x 155 mm

52 x 205 mm

52 x 255 mm

80 x 130 mm

80 x 155 mm

80 x 205 mm

155 x 155 mm

Bestekhout

27 mm x vb

52 mm x vb

65 mm x vb

80 mm x vb

27 x 80 mm

27 x 155 mm

27 x 205 mm

65 x 90 mm

65 x 130 mm

65 x 155 mm

65 x 205 mm

80 x 105 mm

80 x 130 mm

80 x 155 mm

80 x 205 mm

Bestekhout

27 mm x vb

33 mm x vb

40 mm x vb

52 mm x vb

65 mm x vb

80 mm x vb

25 x 80 mm

27 x 155 mm

27 x 205 mm

 

52 x 155 mm

52 x 205 mm

52 x 255 mm

80 x 130 mm

80 x 155 mm

80 x 205 mm

105 x 130 mm

105 x 155 mm

Abachi (Ayous)

Afrormosia

Afzelia

Afmetingen

Afmetingen

Afmetingen

Toepassing (Foto 1-2)

Toepassing

Toepassing (Foto 3-4)
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Azijnhout wordt gebruikt voor: technische doeleinden als houten 
hamers, wielspaken, handspaken, raderwerken en tandwielen. Ook 
wordt het gebruikt voor slagersblokken en stansblokken. Tevens is 
het zeer geschikt voor de molenbouw. Dit komt omdat Azijnhout 
harder en zwaarder is dan de gemiddelde eikensoorten, maar ook 
door de mooie tekening in het hout. 

Duurzaamheid
Duurzaamheidsklasse 3.

Azobé is een zeer zware, harde houtsoort die wegens zijn grote sterk-
te, slijtvastheid en duurzaamheid veel wordt gebruikt als constructie-
hout in de waterbouw voor sluisdeuren, remmingwerken, stuwen, 
steigers, bruggen, brugdekken, damwanden, gordingen, palen en  
wrijfbalken. Vlechtwerken van dun Azobé worden toegepast voor 
beschoeiingen, betuiningen, kraag- en zinkstukken en voor wegfun-
deringen en tuinafscheidingen. Andere toepassingen zijn geluidscher-
men, bermplanken, hekpalen, parkbanken, kielblokken, kimblokken, 
bedrijfsvloeren, dwarsliggers, draglineschotten, dekken van weeg-
bruggen, buikdenningen en steunconstructies voor zware machines. 
Azobé heeft een zekere weerstand tegen aantasting door zuren en 
andere chemicaliën en is daarom geschikt voor steunconstructies 
voor installaties in chemische fabrieken. In de Parijse metro dient het 
hout als spoorrails voor de treinen met rubberbanden.

Duurzaamheid 
Duurzaamheidsklasse 1-2. Azobé is zeer duurzaam (klasse 1) in 
(zoet) water. Het overgangshout tussen het kernhout en spint is 
klasse 2. Termieten D. Marineboorders D. 

Sterkteklasse
Azobé kwaliteitsklasse categorie 3. Tropisch NEN 5493 is ingedeeld in 
sterkteklasse D70 (NEN-EN 338). 

Hart - gekloofde stammen 

- gezaagd op 80 mm

• Dikker / breder op aanvraag beschikbaar

• Andere maten zijn eventueel uit stammen

  te zagen

• Zie pagina 62 voor meer info om de 

  dekdelen te vullen met een gripstrip

Azijnhout

Azobé

Afmetingen

Afmetingen

Toepassing

Toepassing (Foto 1-4)
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Bestekhout

20 x 150 mm

20 x 200 mm

30 x 100 mm

30 x 150 mm

30 x 200 mm

40 x 100 mm

40 x 150 mm

40 x 200 mm

50 x 80 mm

50 x 100 mm

50 x 150 mm

50 x 200 mm

50 x 250 mm

50 x 300 mm

60 x 150 mm

60 x 200 mm

70 x 150 mm

70 x 200 mm

80 x 150 mm

80 x 200 mm

80 x 250 mm

80 x 300 mm

100 x 150 mm

100 x 200 mm

100 x 250 mm

Palen

40 x 40 mm

50 x 50 mm

60 x 60 mm

70 x 70 mm

80 x 80 mm

90 x 90 mm

100 x 100 mm

130 x 130 mm

150 x 150 mm

200 x 200 mm

Damwand

30 mm x vb

40 mm x vb

50 mm x vb

60 mm x vb

70 mm x vb

80 mm x vb



Bangkirai wordt gebruikt voor: zware constructies, bruggen, brugdek-
ken en brugleuningen, geluidswallen, sluizen en andere waterwerken 
in zoet water zoals damwanden, steigers enz. Verder onder andere 
geschikt voor industrie- en wagonvloeren, palen, dwarsliggers, vaten, 
hekken, poorten, pergola’s en parkbanken.

Duurzaamheid 
Duurzaamheidsklasse 2. Termieten D. Bangkirai is eveneens goed 
bestand tegen aantasting door zuren en andere chemische stoffen. 

Sterkteklasse
Bangkirai kwaliteitsklasse categorie 3. Tropisch NEN 5493 is ingedeeld in 
sterkteklasse D50 (NEN-EN 338). 

Berken wordt gebruikt voor: betimmeringen, meubels (massief en  
gefineerd), parket, decoratieve producten, sportartikelen (tennisrack-
ets), schoenpennen, satépennen, ijsstokjes, borstelhout, huishoudelijke 
voorwerpen, draaiwerk en speelgoed. 

Duurzaamheid 
Duurzaamheidsklasse 5. Termieten G. Anobium G. 

Beuken wordt gebruikt voor: veel toepassingen waar de duurzaam-
heidsklasse van het hout geen rol speelt. Doordat het hout zich prima 
laat buigen, zonder stuik, is het een van de meest geschikte houtsoorten 
voor gebogen werk, randen en leuningen. Verder wordt het gebruikt voor 
triplex, boxen, traptreden, dwarsliggers (geconserveerd), gereedschap-
pen, vele huishoudelijke voorwerpen zoals broodplanken, lepelrekken, 
borstels, kastjes en bakken, speelgoed, meubels, pallets, vloeren, keuken-
trappen enz. 

Duurzaamheid 
Duurzaamheidsklasse 5. Termieten G. Anobium G.  
Hesperophanes G. 

Bangkirai

Berken

Beuken

Afmetingen

Afmetingen

Afmetingen

Toepassing (Foto 1-2-4)

Toepassing

Toepassing (Foto 3)

B
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Bestekhout
27 x 155 mm
27 x 205 mm
27 x 255 mm
27 x 310 mm

33 x 155 mm 
33 x 205 mm
33 x 255 mm
33 x 310 mm

40 x 155 mm

52 x 155 mm
52 x 205 mm
52 x 255 mm
52 x 310 mm

65 x 130 mm
65 x 155 mm
65 x 205 mm

80 x 130 mm
80 x 155 mm
80 x 205 mm
80 x 255 mm
80 x 310 mm

105 x 130 mm
105 x 155 mm
105 x 205 mm
105 x 255 mm
105 x 310 mm

130 x 255 mm

Palen
70 x 70 mm
80 x 80 mm
90 x 90 mm
105 x 105 mm
130 x 130 mm 
155 x 155 mm
205 x 205 mm

Schutting-
planken
18 x 145 mm

Dekdelen
22 x 145 mm
25 x 145 mm
28 x 145 mm

Bestekhout 

27 mm x vb

33 mm x vb

40 mm x vb

52 mm x vb

Gestoomd

27 mm x vb

33 mm x vb

40 mm x vb

52 mm x vb

65 mm x vb

80 mm x vb

105 mm x vb

Ongestoomd

27 mm x vb

33 mm x vb

40 mm x vb

52 mm x vb

65 mm x vb

52 x 52 mm

63 x 63 mm

70 x 70 mm

80 x 80 mm

90 x 90 mm

100 x 100 mm

110 x 110 mm



Bilinga wordt gebruikt voor: bouwconstructies, zowel binnen- als 
buitenwerk en als constructiehout in de waterbouw voor sluisdeuren, 
remmingwerken, stuwen, steigers, bruggen, brugdekken, gording-
en enz. Andere toepassingen zijn parkbanken, hekken, poorten,  
pergola’s, bedrijfsvloeren, wagonvloeren, dwarsliggers, parket,  
meubels, beeldhouw- en draaiwerk, inlegwerk enz.

Duurzaamheid
Duurzaamheidsklasse 1. Termieten D. Marineboorders M. 

Sterkteklasse 
Bilinga kwaliteitsklasse categorie 3. Tropisch NEN 5493 is ingedeeld 
in sterkteklasse D35 (NEN-EN 338). 

Cambara wordt gebruikt voor: stormplanken, binnenschrijnwerk zoals 
profielen en lijsten, meubels en fineer.

Duurzaamheid
Duurzaamheidsklasse 2-3. Termieten G. Drooghoutboorders D. 

Cumaru wordt gebruikt voor: zware en duurzame constructies, dam-
wanden, geluidsschermen, brug- en steigerdekken, vrachtwagen- 
vloeren, straatmeubilair, boten- en scheepsbouw, buitenbetimmering-
en, fineer voor meubels, draaiwerk, sjoelschijven, beeldhouwwerk,  
surrogaat voor pokhout (niet voor lagers) enz. 

Duurzaamheid
Duurzaamheidsklasse 1. Termieten D. Anobium D. Hylotrupes D. 

Bilinga

Cambara

Cumaru

Afmetingen

Afmetingen

Afmetingen

Toepassing (Foto 1-2)

Toepassing

Toepassing (Foto 3-4)

C

• Andere maten zijn eventueel   

  uit stammen te zagen!
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Bestekhout

27 x 155 mm

27 x 205 mm

33 x 155 mm 

33 x 205 mm

40 x 155 mm

40 x 205 mm

52 x 155 mm

52 x 205 mm

52 x 255 mm

52 x 310 mm

65 x 130 mm 

65 x 155 mm

65 x 180 mm

65 x 205 mm

80 x 155 mm

80 x 205 mm

80 x 255 mm

80 x 310 mm

105 x 155 mm

105 x 205 mm 

105 x 255 mm

Palen / regels

52 x 80 mm

70 x 70 mm

105 x 105 mm

130 x 130 mm

155 x 155 mm

180 x 180 mm

205 x 205 mm

Dekdelen

25 x 140 mm

27 x 140 mm

19 x 90 mm

Bestekhout

27 x 155 mm

27 x 205 mm

27 x 255 mm

27 x 310 mm

33 x 155 mm

33 x 205 mm

33 x 255 mm

33 x 310 mm

Bestekhout

27 x 155 mm

27 x 205 mm

33 x 155 mm

33 x 205 mm

52 x 155 mm

52 x 205 mm



Douglas wordt gebruikt voor: de bouw voor zowel binnen- en 
buitenwerk. Zwaar balkhout wordt onder andere voor dragende 
constructies toegepast. Aangezien Douglas behoorlijk bestand  
is tegen zuren, wordt het ook voor vaten en kuipen voor de  
chemische industrie gebruikt. Bekende toepassingen zijn ook  
ladderbomen, turngereedschap (bijvoorbeeld banken, evenwichts-
balken, wandrekken), carrosseriebetimmeringen, lijsten, stelen, 
stokken en meubels. In Amerika wordt het ook gebruikt voor dwars-
liggers (verduurzaamd), pijpleidingen en spantconstructies. Verder 
voor de jachtbouw, zoals dekjes, huiden, spanten, masten, kano’s,  
roeiriemen enz. West-Europees Douglas wordt gebruikt voor allerlei 
soorten palen (heiningpalen, boompalen, perkoenpalen, heipalen). Het  
gezaagde hout wordt gebruikt voor damwand, voor al of niet  
gekantrecht potdekselwerk (over elkaar vallende delen gevelbekle-
ding) en ook voor binten, balken en gordingen.

Duurzaamheid
Duurzaamheidsklasse 3-4. Termieten G. Anobium G. Hylotrupes G. 

 

Eiken (Amerikaans wit)
Wit eiken wordt gebruikt voor: meubelen, geveltimmerwerk, scheeps- 
huiden, vloeren, traptreden, trapleuningen, constructiehout, vaten (in Noord-
Amerika speciaal voor whiskeyvaten), speelgoed en verder voor alle normale  
toepassingen zoals bij Europees eiken.

Duurzaamheid
Duurzaamheidsklasse 2-3. Termieten M. Anobium G. Het spint is gevoe-
lig voor aantasting door Lyctus.

Douglas

Eiken Amerikaans

Afmetingen

Afmetingen

Toepassing (Foto 1-2)

Toepassing (Foto 3-4)

D

E

Vers in te zagen op elke gewenste inzaagmaat. 

Grote afmetingen ook mogelijk in overleg. 
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Eiken (Amerikaans rood)
Rood eiken wordt gebruikt voor: meubelen, betimmeringen, fineer en  
triplex, parket- en strokenvloeren, carrosseriebouw, trappen, speelgoed en 
andere houtwaren. De afwezigheid van thyllen maakt het hout ongeschikt 
voor bijvoorbeeld wijnvaten (poreus) en scheepshuiden. Dit neemt echter 
niet weg dat het voor talloze andere doeleinden (voornamelijk binnenshuis) 
wél geschikt is.

Duurzaamheid
Duurzaamheidsklasse 4. Termieten G. Het spint is gevoelig voor aantast-
ing door Lyctus. 
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Bestekhout

22 x 150 mm

22 x 200 mm
 
32 x 150 mm

32 x 200 mm

50 x 100 mm

50 x 150 mm

50 x 200 mm

75 x 200 mm 
 

100 x 100 mm 
 

150 x 150 mm 
 

200 x 200 mm

Bestekhout

27 mm x vb

33 mm x vb

40 mm x vb

52 mm x vb

65 mm x vb

80 mm x vb

27 x 80 mm

27 x 105 mm

27 x 155 mm

27 x 205 mm



Eiken (Europees) wordt gebruikt voor: vrijwel iedere industrie en 
vrijwel overal is het hout toe te passen, zowel voor constructie-
hout, op scheepswerven, bij bruggenbouw en waterwerken, als in 
de chemische industrie, de meubel-, speelgoed-, sportartikelen-,  
carrosserie- en landbouwmachine-industrie. Tevens voor kozijnen,  
ramen, deuren, parket- en strokenvloeren, triplex en fineer, remming-
werken, brugdekken, stortkokers, leuningen, wagon- en scheeps-
vloeren, kerkmeubels en gereedschappen. Het inlands eiken wordt 
speciaal toegepast voor constructiehout (herstellen van oude ge-
bouwen) kozijnen, ramen, balken, bedrijfsvloeren, scheeps-kielen en  
-huiden, dwarsliggers, remmingwerken, brugdekken, palen,  
sluisdeuren, dukdalven, walbeschoeiingen enz. Europees eiken is  
onvervangbaar voor de vervaardiging van vaten voor wijn, sherry,  
cognac en andere alcoholische dranken die veel van hun smaak 
ontlenen aan de in eiken aanwezige looizuren.

Duurzaamheid
Duurzaamheidsklasse 2-3. Termieten M. Anobium G. Het spint is 
gevoelig voor aantasting door Lyctus. 

Esdoorn wordt gebruikt voor: meubels, betimmeringen, fineer 
en triplex, turnartikelen, binnenlagen tennisrackets, parketvloeren 
(hard-maplevloeren), sportvloeren, drukrollen voor textielfabricage,  
mangelrollen, beeldhouw-, draai- en snijwerk, schaakstukken en  
damschijven, huishoudelijke artikelen, keukenvoorwerpen (lepels, 
borstels enz.), lijsten, knoppen en grepen, linialen, schopstelen,  
schoenhakken en muziekinstrumenten (gegolfd Esdoorn wordt  
gebruikt voor de rugzijde van violen). Het tot panelen verwerkte 
fineer, in het bijzonder met fraaie tekening zoals geappeld, gemoest, 
gebloemd en gegolfd, komt zeer goed in betimmeringen tot zijn  
recht. Door de schaarste aan beuken in Noord-Amerika, wordt daar 
esdoorn toegepast voor toepassingen waarvoor in Europa beuken 
wordt gebruikt.

Duurzaamheid
Duurzaamheidsklasse 5. Termieten G. Anobium G. 

Eiken Europees

Esdoorn (Hard maple)

Afmetingen

Afmetingen

Toepassing (Foto 1-4)

Toepassing

Onbekantrecht plaathout

27 mm 

34 mm 

41 mm 

52 mm 

65 mm 

80 mm 

105 mm

130 mm 

Constructiehout (aangedroogd of vers)
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* Eiken is beschikbaar in diverse kwaliteiten; 1A, 1Bis, QF 2-3, QF 2-4 en rustiek.
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Bestekhout

27 mm x vb

34 mm x vb

41 mm x vb

52 mm x vb

65 mm x vb

80 mm x vb

105 mm x vb

130 mm x vb

155 mm x vb

27 x 80 mm

27 x 105 mm

27 x 130 mm

27 x 155 mm

27 x 180 mm

27 x 205 mm

27 x 230 mm

27 x 255 mm

52 x 52 mm

63 x 63 mm

80 x 80 mm

80 x 130 mm

80 x 155 mm

105 x 105 mm

105 x 130 mm

105 x 155 mm

Bestekhout

27 mm x vb

33 mm x vb

40 mm x vb

52 mm x vb

65 mm x vb

80 mm x vb

100 x 100 mm

120 x 120 mm

140 x 140 mm

150 x 150 mm

180 x 180 mm

205 x 205 mm

255 x 255 mm

310 x 310 mm

360 x 360 mm

410 x 410 mm



Voor welk gebruik Grenen geschikt is, hangt vooral af van de kwaliteit 
van het hout. Indien Grenen buiten wordt gebruikt, verdient het 
aanbeveling, in verband met het vrijwel altijd aanwezige niet duur-
zame spint, het hout te verduurzamen. Grenen wordt gebruikt in 
de bouw voor binnenkozijnen, ramen, deuren, binnen- en buiten-
betimmeringen en balkhout. Bekend zijn de kwartiers gezaagde  
vloeren. In de botenbouw voor huidbeplanking, masten, roeiriemen en 
spanten. In de waterbouw als steigerdekken, paalhout, damwand en  
gordingen. Grenen met smalle groeiringen wordt gebruikt voor meu-
bels. Andere toepassingen zijn dwarsliggers, mijnhout, pallets, kisten 
en kratten, houtwol, papier, boompalen, hekpalen, speeltoestellen, 
fineer voor de triplexindustrie enz.

Duurzaamheid
Duurzaamheidsklasse 3-4. Termieten G. Anobium G. Hylotrupes G. 

Grenen Afmetingen Toepassing (Foto 3)

G

Essen wordt gebruikt voor: sportartikelen als tennisrackets, hockey-, 
polo- en golfstokken, wicketpaaltjes, ski’s, rekstokken, turnbruggen, 
sulkybomen, speren, schaatsen, springplanken, biljartkeus, bobsleden 
enz. Ook wordt Essen gebruikt voor laddersporten, stelen van gereed-
schappen (bijlen, hamers, hooivorken, houwelen e.d.), roeiriemen en 
roerpennen. Blank Essen wordt gebruikt voor: betimmeringen en 
meubels en voor parketvloeren. 

Duurzaamheid
Duurzaamheidsklasse 5. Termieten G. Anobium G. 

Essen Afmetingen Toepassing (Foto 1-2-4)
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Bestekhout

25 x 75 mm

25 x 100 mm

25 x 125 mm

25 x 150 mm

25 x 175 mm

25 x 200 mm

25 x 225 mm

32 x 100 mm

32 x 125 mm

32 x 150 mm

32 x 175 mm

32 x 200 mm

32 x 225 mm

32 x 250 mm

32 x 275 mm

32 x 300 mm

38 x 100 mm

38 x 125 mm

38 x 150 mm

38 x 175 mm

38 x 200 mm

38 x 225 mm

38 x 250 mm

38 x 275 mm

38 x 300 mm

50 x 100 mm

50 x 125 mm

50 x 150 mm

50 x 175 mm

50 x 200 mm

50 x 225 mm

50 x 250 mm

63 x 100 mm

63 x 125 mm

63 x 150 mm

63 x 175 mm

63 x 200 mm

63 x 225 mm

75 x 100 mm

75 x 125 mm

75 x 150 mm

75 x 175 mm

75 x 200 mm

75 x 225 mm

100 x 125 mm

100 x 150 mm

100 x 200 mm

125 x 125 mm

125 x 150 mm

125 x 175 mm

125 x 200 mm

125 x 225 mm

125 x 250 mm

150 x 150 mm

150 x 175 mm

150 x 200 mm

150 x 225 mm

150 x 250 mm

150 x 300 mm 

Gelamineerd 

gevingerlast

71 x 121 mm

Bestekhout

27 mm x vb

33 mm x vb

40 mm x vb

52 mm x vb

65 mm x vb

80 mm x vb

Timmerpanelen,

gevingerlast

18 mm 

28 mm 



Hemlock wordt gebruikt voor: binnenwerk zoals plafond- en wand-
betimmeringen, lijsten, binnendeuren en kozijnen, buitenkozijnen en 
buitendeuren, carrosserievloeren, meubelbinnenwerk, kisten, kratten, 
bezemstelen, papier en tal van andere uiteenlopende toepassingen. 
Wegens het ontbreken van hars is het uitermate geschikt voor de 
bouw van sauna’s. Het droge hemlock is reukloos en is daarom zeer 
geschikt voor de productie van kisten en vaten.

Duurzaamheid 
Duurzaamheidsklasse 4. Termieten G. Anobium G. Spint: 
Hylotrupes G. 

Ipé wordt gebruikt voor: constructiewerken (bruggen- en scheeps-
bouw en havenwerken), dwarsliggers, buiten- en binnentimmerwerk, 
parket, vloeren, meubels, draaiwerk, snijwerk, bedrijfsvloeren, schut-
tersbogen, houten hengels, wandelstokken, gereedschapsstelen (als 
vervanging voor Hickory of Essen), tuinhout, tuinmeubilair, zou één 
van de beste houtsoorten zijn voor spaken in houten wielen in de 
rijtuigbouw. In Brazilië veel gebruikt in de carrosseriebouw.

Duurzaamheid 
Duurzaamheidsklasse 1. Termieten D. Anobium D. Hylotrupes D. Ipé 
is niet bestand tegen aantasting door paalworm. 

Hemlock

Ipé

Afmetingen

Afmetingen

Toepassing

Toepassing (Foto 1-2)

H

I

Iroko wordt gebruikt voor: zowel binnen als buiten. Bijvoorbeeld 
kozijnen, ramen, deuren, gevelbetimmeringen, parketvloeren,  
binnenbetimmeringen, trappen, traptreden, meubels, laboratori-
umtafels, kuipwerk voor de chemische industrie, jacht- en scheeps-
bouw (spanten, dekken, huiden en betimmeringen), carrosserie en 
wagonbouw, draaiwerk en beeldhouwwerk. Van Iroko kan ook fineer 
worden gesneden en geschild.

Duurzaamheid 
Duurzaamheidsklasse 1-2. Termieten D. Spint: Lyctus G. 

Iroko Afmetingen Toepassing (Foto 3-4)

Onbekantrecht plaathout
27 mm dik
52 mm dik
65 mm dik
80 mm dik
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Bestekhout

33 x 105 mm

52 x 105 mm

52 x 155 mm

80 x 130 mm

80 x 155 mm

Saunaschroot

11 x 83 mm wb

18 x 83 mm wb

Bestekhout

27 x 155 mm

27 x 205 mm

33 x 155 mm

40 x 155 mm

52 x 155 mm

52 x 205 mm

52 x 255 mm

52 x 230 mm

65 x 155 mm

80 x 155 mm

80 x 205 mm

105 x 105 mm

Bestekhout 
27 mm x vb
33 mm x vb
40 mm x vb
52 mm x vb
65 mm x vb
80 mm x vb 
105 mm x vb

27 x 80 mm
27 x 105 mm
27 x 130 mm
27 x 155 mm
27 x 205 mm

46 x 155 mm
46 x 205 mm
46 x 255 mm
46 x 310 mm

52 x 155 mm
52 x 205 mm
52 x 255 mm
52 x 310 mm

65 x 90 mm
65 x 105 mm
65 x 130 mm
65 x 155 mm

80 x 105 mm
80 x 130 mm
80 x 155 mm

105 x 105 mm
105 x 130 mm
105 x 155 mm

155 x 155 mm

205 x 205 mm



Jatoba wordt gebruikt voor: binnen- en buitenwerk zoals kozijnen, 
ramen, puien, trappen, deuren, betimmeringen, parket- en brede 
plankenvloeren, constructiehout en meubels. Scheepsbouw: kielen, 
huiden, randen, binnen- en buitenbetimmeringen, waterwerken, 
sluisdeuren in zoet water, brugdekken, lijsten en knoppen, snij- en 
beeldhouwwerk, draaiwerk, handvatten voor gereedschappen enz.

Duurzaamheid 
Duurzaamheidsklasse 1. Termieten M-D. 

Kapur wordt gebruikt voor: binnen- en buitentimmerwerk kozijnen,  
ramen, deuren, betimmeringen, plinten, traptreden, spanten en  
huiden voor jachtbouw, carrosseriebouw, vloeren en parkbanken.  
Kapur is uitermate geschikt voor schuttingen, palen en dekdelen.

Duurzaamheid 
Duurzaamheidsklasse 1-2. Termieten M. 

Europees kersenhout wordt de laatste jaren slechts sporadisch aange-
boden. Amerikaans Kersen is regelmatig leverbaar. Het is geschikt voor 
meubels en binnenbetimmeringen, zowel massief als in de vorm van 
fineer. Verder voor draaiwerk, onderdelen van muziekinstrumenten 
en houtwaren als mesheften, borstelhout, tekenhaken en speelgoed.

Duurzaamheid 
Duurzaamheidsklasse 3. Anobium G. 

Jatoba

Kapur

Kersen

Afmetingen

Afmetingen

Afmetingen

Toepassing (Foto 1)

Toepassing (Foto 2)

Toepassing (Foto 3-4)

J

K
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Bestekhout

52 x 155 mm

52 x 205 mm

52 x 255 mm

52 x 310 mm

Dekdelen

22 x 145 mm

25 x 145 mm

28 x 145 mm

Schutting-

planken

18 x 145 mm

Bestekhout

27 mm x vb

52 mm x vb

65 mm x vb

27 x 80 mm

27 x 105 mm

27 x 130 mm

27 x 155 mm

27 x 180 mm

27 x 205 mm

33 x 155 mm

52 x 155 mm

52 x 205 mm

52 x 255 mm

52 x 310 mm

65 x 90 mm

65 x 105 mm

65 x 130 mm

65 x 155 mm

80 x 105 mm

80 x 130 mm

80 x 155 mm

105 x 130 mm

105 x 155 mm

Bestekhout

27 mm x vb

33 mm x vb

40 mm x vb

52 mm x vb

65 mm x vb

80 mm x vb



Keruing wordt gebruikt voor: balken, stijlen en plankhout voor zware 
constructiewerken zoals bruggen, steigers, havenwerken, wagon- 
en bedrijfsvloeren, parket- en strokenvloeren, stofdorpels, pallets, 
scheepsluiken en tribunebouw. 

Duurzaamheid 
Duurzaamheidsklasse 3. Termieten G. 

Koto wordt gebruikt voor: schil- of snijfineer voor vlakke elementen 
als wand- en plafondbetimmeringen, deuren, kasten, winkelbetim-
meringen, ombouwmeubels enz. 

Duurzaamheid 
Duurzaamheidsklasse 5. Termieten G. Sping: Lyctus G. 

Keruing

Koto

Afmetingen

Afmetingen

Toepassing

Toepassing

Lariks wordt gebruikt voor: massief en als fineer voor meubels en 
betimmeringen. Waar het op taaiheid en geringe werking aankomt 
(na wateren) in de carrosseriebouw en wagenmakerij, wagenbor-
den, betimmeringen en lijsten, wielnaven, velgen en stuurwielen. 
Verder voor draaiwerk, gereedschapsstelen, scheepsblokken, borstels,  
roeiriemen, klompen en gietmodellen.

Duurzaamheid
Duurzaamheidsklasse 3-4. Termieten G. Anobium G. Hylotrupes G. 

Sterkteklasse
Lariks is volgens de NEN 5499, kwaliteitsklasse T3, ingedeeld in sterk-
teklasse C30 (NEN-EN 338). Volgens kwaliteitsklasse T2, ingedeeld 
in sterkteklasse C24 (NEN-EN 338) en volgens kwaliteits-klasse T1, 
ingedeeld in sterkteklasse C18 (NEN-EN 338).

Lariks Afmetingen Toepassing (Foto 1-4)

L

Inlands, vers gezaagd
Vers in te zagen op elke 
gewenste inzaagmaat. 
Grotere afmetingen 
eventueel ook mogelijk in 
overleg. Rift gezaagd hout 
op voorraad.
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Bestekhout
Siberisch
25 x 75 mm
25 x 100 mm
25 x 125 mm
25 x 150 mm
25 x 175 mm
25 x 200 mm
25 x 225 mm

32 x 100 mm
32 x 125 mm
32 x 150 mm
32 x 175 mm
32 x 200 mm
32 x 225 mm

38 x 100 mm
38 x 125 mm
38 x 150 mm
38 x 175 mm
38 x 200 mm
38 x 225 mm

50 x 100 mm
50 x 125 mm
50 x 150 mm
50 x 175 mm
50 x 200 mm
50 x 225 mm

63 x 100 mm
63 x 125 mm
63 x 150 mm 
63 x 175 mm
63 x 200 mm
63 x 225 mm

75 x 175 mm
75 x 200 mm
75 x 225 mm

Gelamineerd 
& gevingerlast
42 x 144 mm 
60 x 84 mm 
60 x 120 mm
71 x 121 mm
71 x 144 mm
94 x 121 mm
94 x 144 mm

Onbekantrecht 
fijnjarig 
plaathout
50 mm x vb
63 mm x vb
75 mm x vb
90 mm x vb

Bestekhout

27 mm x vb

33 mm x vb

40 mm x vb

46 mm x vb

52 mm x vb

65 mm x vb

80 mm x vb

Bestekhout

25 x 145 mm antislip

33 x 155 mm



Louro Gamela (Vermelho) wordt gebruikt voor: straatmeubilair,  
gevelbekleding, dekdelen en schuttingplanken.

Duurzaamheid 
Duurzaamheidsklasse 2. Termieten D. Drooghoutboorders D. 

Mandioqueira wordt gebruikt voor: constructiehout onder dak,  
meubels, binnenbetimmeringen, parket, schroten, plinten, lijsten,  
draaiwerk, pallets, kisten, multiplex, schuttingplanken en wagonvloeren.

Duurzaamheid
Duurzaamheidsklasse 1-3. (Bovengronds 1. Grondcontact 2-3v.  
Variabel door het grote aantal soorten). Termieten G. Drooghout-
boorders D. 

Louro Gamela (Vermelho)

Mandioqueira

Afmetingen

Afmetingen

Toepassing (Foto 1-2)

Toepassing

Bestekhout

24 x 110 mm 

27 x 155 mm

33 x 155 mm

52 x 155 mm

65 x 155 mm 

105 x 105 mm

105 x 155 mm

Schuttingplanken

14 x 143 mm

Bestekhout

27 x 155 mm

27 x 205 mm

33 x 155 mm

33 x 205 mm

45 x 70 mm geschaafd

45 x 90 mm geschaafd

Mahonie wordt gebruikt voor: meubelen, binnen- en buitenbetim-
meringen, voor transparant afgewerkte kozijnen, ramen, deuren, 
trappen en plinten, betimmeringen van jachten, schepen en win-
kels, boeiboorden, parket, lijstwerk, draai- en beeldhouwwerk, kaas-
plankjes, enzovoort. 

Duurzaamheid 
Duurzaamheidsklasse 2. Termieten G. 

Mahonie (Sipo, Sapeli) Afmetingen Toepassing (Foto 3-4)

M

Blok & gevingerlast 
(met of zonder Komo
GIP garantie)
42 x 120 mm
42 x 144 mm
60 x 96 mm
60 x 120 mm
60 x 144 mm
72 x 120 mm
72 x 144 mm
94 x 120 mm
94 x 144 mm
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Bestekhout
27 mm x vb
33 mm x vb
40 mm x vb 
52 mm x vb
65 mm x vb
80 mm x vb 
105 mm x vb

27 x 80 mm
27 x 105 mm
27 x 130 mm
27 x 155 mm
27 x 205 mm

46 x 155 mm 
46 x 205 mm
46 x 255 mm
46 x 310 mm

52 x 155 mm
52 x 205 mm
52 x 255 mm
52 x 310 mm

65 x 90 mm
65 x 105 mm
65 x 130 mm
65 x 155 mm

80 x 90 mm
80 x 105 mm
80 x 130 mm
80 x 155 mm
80 x 205 mm

105 x 130 mm
105 x 155 mm

Onbekantrecht
plaathout
27 mm dik
33 mm dik
52 mm dik
65 mm dik
80 mm dik
105 mm dik



Massaranduba wordt gebruikt voor: waterbouwkundige constructies 
in paalwormvrije gebieden, brugdekken, vloeren, dwarsliggers en tuin-
hout. Verder voor draaiwerk, knoppen en grepen, blaasinstrumenten, 
parket- en strokenvloeren en voor vioolstrijkstokken.

Duurzaamheid 
Duurzaamheidsklasse 1-2. Termieten matig duurzaam. 

Meranti (geel) wordt gebruikt voor: fineer- en triplexfabricage, meubel-
onderdelen, binnenbetimmeringen enz. In de landen van herkomst 
wordt gele Meranti ook toegepast als constructiehout en de bouw van 
lichte boten. Hout van mindere kwaliteit is uitstekend geschikt voor 
emballagemateriaal, pulp en papier.

Meranti (rood) wordt gebruikt voor: Binnen- en buitentimmerwerk 
kozijnen, ramen, deuren, betimmeringen, plinten, trappenhuizen, 
traptreden, carrosseriebouw enz.

Meranti (wit) wordt gebruikt voor: geveltimmerwerk, binnenbetim-
mering, meubels en trapleuningen. Witte Meranti wordt voornamelijk 
gebruikt voor fineer- en triplexfabricage. In de landen van herkomst 
wordt witte Meranti ook toegepast voor de bouw van lichte boten. 
Hout van mindere kwaliteit is uitstekend geschikt voor emballage-
materiaal.

Duurzaamheid 
Duurzaamheidsklasse 2-4. Termieten M. 

Massaranduba

Meranti

Afmetingen

Afmetingen

Toepassing (Foto 1-2)

Toepassing (Foto 3-4)
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Blok & gevingerlast

(met of zonder Komo GIP garantie)

37

Bestekhout

27 x 155 mm

27 x 205 mm

33 x 155 mm

33 x 205 mm

52 x 155 mm

52 x 205 mm

65 x 155 mm

65 x 205 mm

70 x 70 mm

80 x 155 mm

80 x 205 mm

Antislip

22 x 145 mm

25 x 145 mm

28 x 145 mm

42 x 120 mm

42 x 144 mm

60 x 96 mm

60 x 120 mm

60 x 144 mm

72 x 120 mm

72 x 144 mm

94 x 120 mm

94 x 144 mm

Bestekhout

80 mm x vb

105 mm x vb

130 mm x vb

155 mm x vb

24 x 80 mm

24 x 105 mm

24 x 130 mm

24 x 155 mm

27 x 155 mm

27 x 205 mm

27 x 255 mm

27 x 310 mm

33 x 155 mm

33 x 205 mm

33 x 255 mm

33 x 310 mm

46 x 105 mm

46 x 130 mm

46 x 155 mm

46 x 205 mm

46 x 255 mm

46 x 310 mm

52 x 105 mm

52 x 130 mm

52 x 155 mm

52 x 205 mm

52 x 255 mm

52 x 310 mm

65 x 90 mm

65 x 105 mm

65 x 130 mm

65 x 155 mm

80 x 90 mm

80 x 105 mm

80 x 130 mm

80 x 155 mm

80 x 205 mm

105 x 130 mm

105 x 155 mm

105 x 180 mm

105 x 205 mm

105 x 255 mm

105 x 310 mm



Merbau wordt gebruikt voor: constructiehout voor zowel binnen- 
als buitenwerk. Maar ook voor kozijnen, ramen, deuren, binnen- en 
buitenbetimmeringen, traptreden, (parket) vloeren. Ook geschikt voor 
bepaalde waterbouwkundige toepassingen, als onderdelen van sluis-
deuren, brug- en steigerdekken. 

Duurzaamheid
Duurzaamheidsklasse 1-2. Termieten M. Anobium D. Hylotrupes D. 

Niové wordt gebruikt voor: binnen- als buitenwerk zoals kozijnen, 
betimmeringen, trappenhuizen, stofdorpels, parket, carrosseriebouw, 
wagonvloeren, draaiwerk, fineer. Ook geschikt voor meubels, maar in 
massieve vorm is het daarvoor wat zwaar.

Duurzaamheid
Duurzaamheidsklasse 1. (De zone overgangshout die voorkomt 
tussen spint en kernhout is niet duurzaam). Termieten D. 

Noten wordt gebruikt voor: fineer, triplex en ander plaatmateriaal 
toegepast voor meubels en betimmeringen, radio-, televisie- en  
pianokasten. Daarnaast voor draaiwerk, beeldhouw- en snijwerk, 
muziekinstrumenten, lijsten, knoppen, grepen, geweerkolven enz.

Duurzaamheid
Duurzaamheidsklasse 3. Termieten G. Anobium G. 
Hesperophanes G. 

Merbau

Niové

Noten

Afmetingen

Afmetingen

Afmetingen

Toepassing

Toepassing (Foto 1-2)

Toepassing (Foto 3-4)

Bestekhout

27 x 155 mm

27 x 205 mm

33 x 155 mm

33 x 205 mm

52 x 105 mm

52 x 155 mm

52 x 205 mm

65 x 155 mm

65 x 180 mm

65 x 205 mm Dekdelen

28 x 145 mm

28 x 190 mm

Blok & gevingerlast (met Komo GIP garantie)

Palen/Regels

45 x 70 mm geschaafd

45 x 90 mm geschaafd

65 x 65 mm geschaafd

68 x 68 mm geschaafd

90 x 90 mm geschaafd

70 x 70 mm

105 x 105 mm

155 x 155 mm

N
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Bestekhout

27 x 155 mm

27 x 180 mm

27 x 205 mm

46 x 155 mm

46 x 205 mm

46 x 255 mm

46 x 310 mm

52 x 155 mm

52 x 205 mm

52 x 255 mm

52 x 310 mm

65 x 90 mm

65 x 105 mm

65 x 130 mm

65 x 155 mm

80 x 90 mm

80 x 105 mm

80 x 130 mm

80 x 155 mm

105 x 130 mm

105 x 155 mm

Bestekhout

27 mm x vb

33 mm x vb

40 mm x vb 

52 mm x vb

80 mm x vb

27 x 105 mm

27 x 155 mm

27 x 205 mm 

 

42 x 120 mm

42 x 144 mm

60 x 96 mm

60 x 120 mm

60 x 144 mm

72 x 120 mm

72 x 144 mm

94x 120 mm

94 x 144 mm



Okoumé wordt gebruikt voor: schilfineer- en triplexfabricage. Als 
fineer wordt het veel gebruikt voor sigarenkisten. Als triplex wordt het 
toegepast bij de meubelfabricage (achterwanden van kasten enz.), 
binnendeuren, binnenbetimmeringen, jachtbouw, gevelpanelen.  
Verder voor verpakkingsmateriaal, lijstwerk en prothesen.

Duurzaamheid
Duurzaamheidsklasse 4. Termieten G. 

Oregon Pine wordt gebruikt voor: de bouw zowel voor binnen- en 
buitenwerk, bijvoorbeeld ramen en kozijnen, deuren (met kwartiers 
gezaagde stijlen en dorpels), riftvloeren (vloeren van kwartiers  
gezaagde delen), binnen- en buitenbetimmeringen, pergola’s en hek-
ken.  Zwaar balkhout wordt onder andere voor dragende constructies 
toegepast. Aangezien Oregon Pine behoorlijk bestand is tegen zuren, 
wordt het ook voor vaten en kuipen voor de chemische industrie 
gebruikt. Bekende toepassingen zijn ook ladderbomen, turngereed-
schap (bijvoorbeeld banken, evenwichtsbalken, wandrekken), carros-
seriebetimmeringen, lijsten, stelen, stokken en meubels. In Amerika 
wordt het ook gebruikt voor dwarsliggers (verduurzaamd), pijpleiding-
en en spantconstructies. Voor de jachtbouw wordt het gebruikt voor 
dekken, huiden, spanten, masten, kano’s, 
roeiriemen enz. 

Duurzaamheid
Duurzaamheidsklasse 3. Termieten G. Anobium G. Hylotrupes G. 

Sterkteklasse
Oregon Pine klasse SS volgens Britse norm BS 4978 is C24. Klasse 
GS volgens Britse norm BS 4978 is C16. Klasse J&P Sel en SLF Sel 
volgens Amerikaanse norm NGRDEL is C24. Douglas Europees, 
kwaliteitsklasse C/NEN 5498, is ingedeeld in sterkteklasse C18 
(NEN 6760). Douglas Europees, kwaliteitsklasse A/B/NEN 5498, is  
ingedeeld in sterkteklasse C22 (NEN 6760).

Okoumé

Oregon Pine

Afmetingen

Afmetingen

Toepassing

Toepassing (Foto 1-4)

O

Bestekhout

65 x 90 mm

65 x 105 mm

65 x 130 mm

65 x 155 mm

80 x 130 mm

Bestekhout*

27 x 155 mm

27 x 205 mm

33 x 155 mm

33 x 205 mm

40 x 155 mm

40 x 205 mm

40 x 255 mm

52 x 105 mm

52 x 155 mm

52 x 205 mm

52 x 255 mm

52 x 310 mm

65 x 90 mm 

65 x 105 mm

65 x 130 mm

65 x 155 mm

65 x 205 mm

80 x 105 mm

80 x 130 mm

80 x 155 mm 

80 x 205 mm

80 x 255 mm

80 x 310 mm

105 x 130 mm

105 x 155 mm

105 x 205 mm

105 x 255 mm

105 x 310 mm

130 mm x vb

155 mm x vb

* zeer fijnjarig hout,

   old growth

Geschaafd

38 x 235 mm

38 x 285 mm

Constructiehout,

merchantable

205 x 205 mm

255 x 255 mm

310 x 310 mm

360 x 360 mm

410 x 410 mm
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Padoek wordt gebruikt voor: betimmeringen binnen en buiten,  
puien, deuren, meubels, bar- en toonbankbladen, biljarts, biljartkeus,  
vloeren, lijsten, knoppen en handvatten, fineer, draai- en beeldhouw-
werk enz.

Duurzaamheid
Duurzaamheidsklasse 1. Termieten D. 

Pitch Pine wordt gebruikt voor: bouwhout binnen- en buitenwerk: 
vloeren, trappenhuizen, ramen kozijnen, deuren, betimmeringen, 
constructiewerk (onder andere voor restauraties), carrosseriebouw 
(binnen- en buitenbetimmering), wagonvloeren, bruggenbouw,  
constructiehout, scheepsbouw: masten, dekken, spanten, scheep-
swanden, buikdenning, broeikassen en –ramen, enz.

Duurzaamheid
Duurzaamheidsklasse 3. Termieten M-G. Anobium G. Hylotrupes G. 

Sterkteklasse  
Caribbean pitch pine klasse SS volgens Britse norm BS 4978 is C24. 
Klasse GS volgens Britse norm BS 4978 is C18.

Padoek

Pitch Pine

Afmetingen

Afmetingen

Toepassing (Foto 1-3)

Toepassing (Foto 4)

P

Bestekhout

27 x 155 mm

27 x 205 mm

33 x 155 mm

33 x 205 mm

Constructiehout

205 x 205 mm

255 x 255 mm

310 x 310 mm

360 x 360 mm

410 x 410 mm
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Bestekhout

27 x 105 mm

27 x 130 mm

27 x 155 mm

27 x 205 mm

52 x 155 mm

52 x 205 mm

65 x 90 mm

65 x 105 mm

65 x 130 mm

65 x 155 mm

80 x 105 mm

80 x 130 mm

80 x 155 mm

80 x 205 mm

105 x 130 mm

105 x 155 mm

130 x 130 mm

155 x 155 mm

180 x 180 mm

205 x 205 mm



Red Cedar (Western) wordt gebruikt voor: alle mogelijke  
constructies zowel binnen als buiten. Vooral de laatste jaren wordt 
het in ons land in toenemende mate toegepast voor buiten- en 
binnenbetimmeringen, plafonds, in het zicht blijvend dakbes-
chot, dakranden, kozijnen, hekken, poorten, pergola’s, tuinhekken,  
sauna’s en plantenkassen. Ook wordt het hout in de vorm van shingles  
(dakspanen of houten leien) gebruikt.

Duurzaamheid
Duurzaamheidsklasse 2-3 (klasse 3 bij in Groot-Brittannië gegroeid 
Western Red Cedar). Termieten G. Spint: Anobium G, Hylotrupes G. 

* Ook mogelijkheden in een rustieke kwaliteit  
 (Select Tight Knotty) STK.

 

Sapupira wordt gebruikt voor: bouwhout zowel voor binnen- als 
buitenwerk kozijnen (ook gevingerlast), ramen, deuren, binnen- en 
buitenbetimmeringen, zware constructies, bruggen, waterdorpels, 
carrosseriebouw, scheepsbouw, Sapupira met een fraaie teken-
ing is geschikt voor meubels, vloeren, parket, trappen, draaiwerk,  
wandelstokken, handvatten enz.

Duurzaamheid 
Duurzaamheidsklasse 2. 

Red Cedar (Western)

Sapupira (Angelim Pedra)

Afmetingen

Afmetingen

Toepassing (Foto 1-4)

Toepassing

R

S

Bestekhout nr. 2 clears and better

Boeidelen

18 x 190 mm

18 x 240 mm

18 x 290 mm

28 x 190 mm

28 x 240 mm

28 x 290 mm

Blok & gevingerlast (met of 

zonder Komo GIP garantie)

72 x 120 mm

72 x 144 mm

94 x 120 mm

94 x 144 mm
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Bestekhout STK (select tight knotty)

24 x 105 mm

24 x 155 mm

24 x 205 mm

26 x 255 mm

26 x 310 mm

 

33 x 155 mm

33 x 205 mm

33 x 255 mm

33 x 310 mm

46 x 205 mm

105 x 105 mm

105 x 155 mm

155 x 155 mm

205 x 205 mm

+ Halfhouts rabat

+ Zweeds rabat

+ Boeidelen 

Bevelsiding

6-18 x 126 mm wb

6-18 x 176 mm wb 

10-24 x 176 mm wb

Rabat/ schrootjes

18 x 83 mm wb

18 x 130 mm wb

18 x 180 mm wb

45

155 mm x vb

205 mm x vb

24 x 80 mm

24 x 105 mm

24 x 155 mm

24 x 205 mm

24 x 255 mm

24 x 310 mm

33 x 155 mm 

33 x 205 mm

33 x 255 mm 

33 x 310 mm

46 x 46 mm 

46 x 105 mm

46 x 105 mm

46 x 155 mm

46 x 205 mm 

52 x 105 mm

52 x 155 mm

52 x 205 mm

52 x 255 mm

52 x 310 mm

80 x 130 mm

105 x 105 mm

105 x 155 mm

105 x 205 mm

105 x 255 mm

105 x 310 mm

155 x 155 mm

Bestekhout

65 x 105 mm

65 x 130 mm

65 x 155 mm

65 x 205 mm

80 x 105 mm

80 x 130 mm

80 x 155 mm

105 x 130 mm

105 x 155 mm



Teak kan door zijn grote duurzaamheid, geringe krimp en werking, 
fraaie uiterlijk, gunstige sterkte-eigenschappen bij een laag gewicht 
en weerstand tegen vele chemicaliën voor bijna alle doelen worden  
gebruikt. Bijvoorbeeld kozijnen, puien, ramen, deuren, gevelbetim-
meringen, meubels, binnenbetimmeringen, (ook in de vorm 
van fineer toegepast), plafonds, trappen, traptreden, parket- en  
strokenvloeren, aanrechtbladen, draaiwerk, beeldhouw- en snijwerk. 

Chemische industrie: tanks, vaten, kuipen, filterpersen, zuurkasten, 
laboratoriumtafels, laboratoriumvloeren. Jacht- en scheepsbouw: 
dekken (kwartiers gezaagd), huiden, kajuiten, betimmeringen. Carros-
seriebouw, zuivelindustrie, gietmodellen voor de metaal-gieterij.

Duurzaamheid 
Moulmein Teak, duurzaamheidsklasse 1.
Plantage Teak, duurzaamheidsklasse 3.

Teak, Moulmein

Teak, Plantage

Afmetingen

Afmetingen (Foto 4)

Toepassing (Foto 3)

Diverse maten in bestekhout en 

plaathout op aanvraag beschikbaar

Bestekhout

27 mm x vb 

33 mm x vb 

40 mm x vb   

52 mm x vb

Tabaca wordt gebruikt voor: binnen- en buitenwerk zoals kozijnen,  
ramen, puien, trappen, deuren, betimmeringen, parket- en brede 
plankenvloeren, constructiehout en meubels. Scheepsbouw: kielen, 
huiden, randen, binnen- en buitenbetimmeringen (voor dekken wat 
glad en te donker), waterwerken, sluisdeuren in zoet water, brugdek-
ken, lijsten en knoppen, snij- en beeldhouwwerk, draaiwerk, handvat-
ten voor gereedschappen enz.

Duurzaamheid 
Duurzaamheidsklasse 1-2. Termieten M. 

Tabaca Afmetingen Toepassing (Foto 1-2)

Bestekhout

27 x 155 mm

27 x 180 mm

27 x 205 mm

T
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Uitleg duurzaamheid
Klasse KlasseDuurzaamheid in grondcontact Levensduur Duurzaamheid in grondcontact

1

2

3

4

5

D
M
G
GK
V

Zeer duurzaam

Duurzaam

Matig duurzaam

Weinig duurzaam

Niet duurzaam

> 25 jaar of langer

15 – 25 jaar

10-15 jaar

5-10 jaar

< 5 jaar

Kernhout zeer duurzaam
Matig duurzaam (alleen gebruikt voor termieten en marineboorders)

Spint gevoelig voor aantasting
Spint en kernhout gevoelig (alleen voor de vier testinsecten)

Deze toevoeging geeft aan dat bij deze soort de betreffende 
eigenschap variabel is



Vuren kan voor heel veel doeleinden worden toegepast. De variatie 
in kwaliteit is bij deze houtsoort groot en daarom zal de kwaliteit in 
de regel het gebruiksdoel bepalen. Gezien de natuurlijke duurzaam-
heid van Vuren zal voor bepaalde toepassingen een behandeling 
met een verduurzamingsmiddel de gebruiksduur aanzienlijk kunnen 
verlengen. Gebruik in de bouw voor dragende constructies (al of 
niet gelamineerd) kozijnen, puien, ramen, deuren, trappen, vloeren, 
binnen- en buitenbetimmeringen, balkhout, kasten, kastplanken,  
lijstwerk, bekistingen, schuren, heipalen enz. 

Voor emballagedoeleinden worden grote hoeveelheden Vuren 
(mede omdat het geen geur verspreidt) voor pallet-, kisten- en krat-
tenfabricage, vaten en houtwol gebruikt. Andere toepassingen zijn 
goedkope meubels, boompalen, hekpalen, spaanplaat, triplex enz. 

Vurenhout is de belangrijkste grondstof voor de bereiding van  
krantenpapier en cellulose. 

Duurzaamheid
Duurzaamheidsklasse 4. Termieten G. Anobium G. Hylotrupes G. 
Spint: in tegenstelling tot andere houtsoorten wordt Vuren spint 
na droging beschouwd gelijkwaardig te zijn (qua duurzaamheid en  
andere eigenschappen) aan kernhout voor de meeste toepassingen. 

Vuren Afmetingen Toepassing (Foto 1-3)

V

Gelamineerd 

& gevingerlast

71 x 121 mm

Timmerpanelen,

gevingerlast

18 mm dik

28 mm dik

40 mm dik

Vuren zweeds rabat,

14-28 x 180 mm wb  

(geimpregneerd en 

nagedroogd + 2 x rondom 

zwart gespoten, zichtzijde 

fijnbezaagd).

Wengé wordt gebruikt voor: meubels en betimmeringen (zowel in 
massief hout als in gefineerd plaatmateriaal), traptreden, trapleun-
ingen, parket- en strokenvloeren, kozijnen, ramen, deuren (kwartiers 
gezaagde stijlen en dorpels), draaiwerk, beeldhouw- en houtsnijwerk 
en lijsten.

Duurzaamheid
Duurzaamheidsklasse 2. Termieten D. 

Wengé Afmetingen Toepassing (Foto 4)

W
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Bestekhout

22 x 50 mm

22 x 63 mm

22 x 75 mm

22 x 100 mm

22 x 125 mm

22 x 150 mm

22 x 175 mm

22 x 200 mm

22 x 225 mm

25 x 75 mm 

25 x 100 mm

25 x 125 mm

25 x 150 mm

25 x 175 mm 

25 x 200 mm

25 x 225 mm

25 x 275 mm

32 x 100 mm

32 x 125 mm

32 x 150 mm

32 x 175 mm

32 x 200 mm

32 x 225 mm

38 x 100  mm

38 x 125 mm

38 x 150 mm

38 x 175 mm 

38 x 200 mm

38 x 225 mm

44 x 125 mm

44 x 150 mm 

50 x 75 mm

50 x 100 mm

50 x 125 mm

50 x 150 mm

50 x 175 mm

50 x 200 mm

50 x 225 mm

63 x 100 mm

63 x 125 mm

63 x 150 mm

63 x 160 mm

63 x 175 mm

63 x 200 mm

63 x 225 mm

75 x 100 mm

75 x 125 mm

75 x 150 mm

75 x 175 mm

75 x 200 mm

75 x 225 mm

75 x 250 mm

75 x 275 mm

75 x 300 mm

100 x 125 mm

100 x 150 mm

100 x 200 mm

100 x 225 mm 

100 x 250 mm

100 x 275 mm

100 x 300 mm

Bestekhout

27 mm x vb

33 mm x vb

52 mm x vb

65 mm x vb

80 mm x vb 

27 x 130 mm

27 x 155 mm

27 x 180 mm

27 x 205 mm



Yellow Poplar wordt gebruikt voor: lijsten, draai-, beeldhouw- en steek-
werk, binnenwerk voor meubels, tekenborden en gietmodellen voor 
metaalgieterijen. Voor huishoudelijke artikelen, muziekinstrumenten 
en speelgoed. 

Duurzaamheid
Duurzaamheidsklasse 4. 

Yellow Poplar Afmetingen Toepassing (Foto 1)

Yellow Pine wordt gebruikt voor: bouwhout, binnen zoals timmerwerk, 
dakbeschot, blindhout, balkhout, ramen, vloeren en betimmeringen. 
Verder voor carrosseriebouw, scheepsbouw, meubels en houtwaren, 
pallets en kisten.

Duurzaamheid
Duurzaamheidsklasse 4. Termieten G. Anobium G. Spint: Anobium 
G, Hylotrupes G. 

Yellow Pine (Southern) Afmetingen Toepassing (Foto 2)

Y

Zebrano wordt gebruikt voor: onderdelen van meubels (bijvoorbeeld 
deurfronten), wandbetimmeringen, winkelinrichtingen en dergelijke. 
Massief hout wordt gebruikt voor draaiwerk, beeldhouw- en snijwerk, 
luxe houtwaren, lampvoeten, inlegwerk en handgrepen.

Duurzaamheid
Duurzaamheidsklasse 2. Termieten M. 

Zebrano Afmetingen Toepassing (Foto 3-4)

Z

Bestekhout

27 mm x vb

52 mm x vb
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Yellow Cedar is door de hoge duurzaamheid en stabiliteit gewild 
voor scheepsdekken. Ook wordt het veel gebruikt voor binnen- en 
buitentimmerwerk zoals gevelbekledingen, parkbankjes, snijwerk, 
meubelen, muziekinstrumenten en kleine afmetingen voor paaltjes. 
Vroeger werd het door indianen gebruikt voor totempalen. Het is 
geel van kleur en heeft een homogene structuur.

Duurzaamheid
Duurzaamheidsklasse 1-3.

Yellow Cedar Afmetingen Toepassing

Bestekhout

27 x 105 mm

27 x 155 mm

27 x 205 mm

27 x 255 mm

27 x 310 mm

33 x 155 mm

33 x 205 mm

33 x 255 mm

33 x 310 mm

52 x 155 mm

52 x 205 mm

52 x 255 mm

52 x 310 mm

Bestekhout

24 x 105 mm

24 x 155 mm

24 x 205 mm

26 x 255 mm

52 x 155 mm

52 x 205 mm

52 x 255 mm

Bestekhout

27 mm x vb

33 mm x vb

40 mm x vb

52 mm x vb

65 mm x vb

80 mm x vb

105 mm x vb



Bilinga

Eiken Louro Preto

Eiken

Eiken

Azobé



Louro Preto

Bilinga

Robinia

Azobé

HoutsoortenOVERIGE HOUTSOORTEN
De volgende houtsoorten zijn op aanvraag beschikbaar:

Aniegré, Coromandel, Ebben, Garapa, Guariuba, Iepen, 
Ironwood, Itaúba, Limba, Louro Faia, Louro Preto, Macassar, 
Mansonia, Marupa, Okan, Olijfhout, Piquia, Populieren, 
Purperhart, Radiata Pine, Red Alder (Elzen), Robinia, 
Rubberwood, Sapucaia, Satinwood, Sucupira Preta, Tali, 
Zalmhout.

Radiate Pine

Red Alder

Mansonia

Robinia

Murapa

Rubberwood

Olijfhout

Sapucaia ZalmhoutTaliSucupira PretaSatinwood

Coromandel

PiquiaOkan Populieren Purperhart
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Aniegré Garapa

Louro PretoIronwoodGuariuba Louro FaiaIepen Itauba Limba

Ebben

Macassar

55



Cumaru

Louro gamelaBilinga + Lariks

Azobé

Mahonie

Eiken



PanelenPANELEN

20 mm dik

40 mm dik

19 mm dik

28 mm dik

20 mm dik

40 mm dik

40 mm dik

20 mm dik

40 mm dik

20 mm dik

30 mm dik

33 mm dik

40 mm dik

44 mm dik

20 mm dik

33 mm dik

40 mm diK

20 mm dik

40 mm dik

30 mm dik

40 mm dik

44 mm dik

22 mm dik 

40 mm dik

40 mm dik

19 mm dik

28 mm dik

40 mm dik

Beuken (gelamineerd &  
gevingerlast)

Grenen (gelamineerd &  
doorlopende lamellen)

Merbau (gelamineerd &  
gevingerlast)

Beuken (gelamineerd & 
doorlopende lamellen)

Iroko (gelamineerd &  
gevingerlast)

Mixed Hardwood 
(gelamineerd & gevingerlast) 

Eiken (gelamineerd &  
gevingerlast) 

Mahonie (gelamineerd & 
gevingerlast)

Rubberwood (gelamineerd & 
gevingerlast) 

Eiken (gelamineerd &  
doorlopende lamellen)

Meranti (gelamineerd &  
gevingerlast)

Vuren (gelamineerd & 
doorlopende lamellen) 
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VloerdelenVLOERDELEN
De vloerdelen van Houthandel Houtex zijn rondom bewerkt 
met mes en groef. Aan de lange zijde zit een micro vel-
lingkant. Tevens kunnen wij u de mogelijkheid bieden om 

uw vloer professioneel te laten leggen, trommelen, roken, 
machinaal oliën en/of te laten borstelen. Wij kunnen o.a. 
aanbieden;

20 x 180 mm wb

20 x 200 mm wb

20 x 180 mm wbRustiek A/B, enkel gestopte/

gesloten kwasten toegestaan

20 x 180 mm wb

16 x 180 mm wb

16 x 200 mm wb

16 x 220 mm wb

16 x 240 mm wb

Eiken duoplank (Berken  
multiplex, toplaag van 4 mm)

Eiken duoplank (Berken  
multiplex, toplaag van 6 mm)

20 x 185 mm wb

20 x 180 mm wb

Grenen, Europees

Lariks, Siberisch

20 x 120 mm wb

20 x 140 mm wb

20 x 160 mm wb

20 x 180 mm wb

20 x 200 mm wb

Eiken massief

TabacaEiken, Europees Merbau, Indonesisch

14 x 120 mm

14 x 140 mm

20 x 180 mm wb

Plantage Teak

Jatoba



Vuren

Bilinga

Eiken

Red Ceder

MerantiOpslag Houtex 
Red Cedar



GripstripGRIPSTRIP
Hout is een mooi materiaal, maar het heeft wel een nadeel 
bij het gebruik voor steigers en bruggen. Het wordt namelijk 
glad! Hiervoor hebben we een effectieve en mooie oplossing. 
Het hout maken wij stroef doormiddel van de Gripstrip.

Allereerst wordt door middel van frezen de groef vooraf 
voorzien van een zwaluwstaart. Nadat de zwaluwstaart is 
uitgefreesd worden de sleuven gevuld met een epoxy vulling, 
welke vervolgens wordt afgestrooid met slijtvast instrooi-
materiaal. Door toepassing van de zwaluwstaart worden de 
Gripstrips als het ware opgesloten in het hout. Door deze 
extra handeling worden de risico’s van loslaten van de strips 
(door o.a. invloeden van regen, vorst en warmte) tot een 
minimum beperkt. Het aanbrengen van twee Gripstrips per 
dekdeel van 190 mm breed is voldoende om een goed 
antislip voorziening te verkrijgen.

De voordelen van de Gripstrip op een rij:

• natuurlijke uitstraling van het hout blijft behouden
• bij vrijwel elke houtsoort mogelijk
• het hout kan blijven ‘ademen’. Dit komt de kwaliteit en 
  duurzaamheid van het hout ten goede 
• hoge slijtvastheid door toepassing van hoogwaardig  
  instrooimateriaal
• zeer goed bestand tegen weersinvloeden zoals regen, 
  vorst en warmte door toepassing van de zwaluwstaart
• gunstige prijskwaliteit verhouding

IndexINDEX
HOUTSOORTEN BESCHRIJVING

Abachi (Ayous)    15Abachi (Ayous)    15
Afrormosia     15Afrormosia     15
Afzelia     15Afzelia     15
Azijnhout    17Azijnhout    17
Azobé     17Azobé     17

Bangkirai    19Bangkirai    19
Berken     19Berken     19
Beuken     19Beuken     19
Bilinga     21Bilinga     21

Cambara    21Cambara    21
Cumaru     21Cumaru     21

Douglas (Inlands Grenen)  23Douglas (Inlands Grenen)  23

Eiken (Amerikaans)   23Eiken (Amerikaans)   23
Eiken (Europees)   25Eiken (Europees)   25
Esdoorn (Hard Maple)   25Esdoorn (Hard Maple)   25
Essen     27Essen     27
  
Grenen     27Grenen     27

Hemlock    29Hemlock    29

Ipé     29Ipé     29
Iroko     29Iroko     29

Jatoba     31Jatoba     31

Kapur     31Kapur     31
Kersen     31Kersen     31
Keruing     33Keruing     33
Koto     33Koto     33

Lariks     33Lariks     33
Louro Gamela (Vermelho)  35Louro Gamela (Vermelho)  35

Mahonie (Sipo & Sapeli)   35Mahonie (Sipo & Sapeli)   35
Mandioqueira    35Mandioqueira    35
Massaranduba    37Massaranduba    37
Meranti     37Meranti     37
Merbau     39Merbau     39

Niové     39Niové     39
Noten     39Noten     39

Okoumé    41Okoumé    41
Oregon Pine (Clears & Merchantable) 41Oregon Pine (Clears & Merchantable) 41

Padoek     43Padoek     43
Pitch Pine    43Pitch Pine    43

Red Cedar (Western)   45Red Cedar (Western)   45

Sapupira (Angelim Pedra)   45Sapupira (Angelim Pedra)   45

Tabaca     47Tabaca     47
Teak (Moulmein & Plantage)  47Teak (Moulmein & Plantage)  47

Vuren     49Vuren     49

Wengé     49Wengé     49

Yellow Cedar    51Yellow Cedar    51
Yellow Pine (Southern)   51Yellow Pine (Southern)   51
Yellow Poplar (Tulpenboomhout)  51Yellow Poplar (Tulpenboomhout)  51

Zebrano     51Zebrano     51

PANELEN

Panelen     58Panelen     58
Vloerdelen    59Vloerdelen    59
Gripstrip     62Gripstrip     62

63

DISCLAIMER
Aan alle afbeeldingen en teksten, 
vermeld in deze informatiegids, 

kunnen geen rechten worden ontleend.



Houthandel Houtex B.V.
Postbus 18

2740 AA Waddinxveen

info@houtex.nl
www.houtex.nl

Tel: 0182 – 615933

Kantoor
Noordkade 42
2741 EW Waddinxveen

Locatie loofhout
Maarten Schoutenstraat 4
2741 SZ Waddinxveen

Locatie naaldhout
Noordkade 32 – 44 
2741 EW Waddinxveen

UW SPECIALIST VOOR LEVERING VAN HET JUISTE HOUT!


