
Q u e r c u s  A l b a

Amerikaans wit eiken groeit in Noord-Amerika en behoort tot de hardere Noord-Amerikaanse 

hardhoutsoorten. Het verse hout is grijsgeel. Na droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout 

een warme grijzige tot geelbruine kleur. Amerikaans wit eiken wordt op grote schaal voor zeer veel doelen 

gebruikt. Enkele toepassingen daarvan zijn scheepsbouw, kozijnen en constructiehout. De werking van 

Amerikaans wit eiken is middelmatig waardoor bij een zwevend gelegde vloer kiervorming op kan treden. 

Door de planken vast te leggen, kan dit beperkt worden.



Uw leverancier:

Hout
Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door 
deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw 
leverancier kan u hierover verder informeren.

Q u e r c u s  A l b a

Technische eigenschappen Amerikaans Wit Eiken:

Hardheid 
6140 N

Volumieke massa 
Ca. 750 kg per m3 bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage 
Ca. 10 – 12 %

Werking 
Middelmatig

Maatvoeringen 
Dikte 20 mm, diverse breedtes, lengte vallend

Sortering 
FAS en Rustiek

Profiel 
Rondom veer en groef, vellingkant op de lange zijde

Afwerking 
Oliën goed, lakken goed



C a r a p a  G u i a n e n s i s

Andiroba groeit in Zuid-Amerika en behoort tot de donkere, hardere houtsoorten. Het verse hout is 

donker roodbruin. Na droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een donker rode kleur. De 

houtsoort wordt, vanwege zijn sterke overeenkomsten met het schaarser wordende mahonie steeds vaker 

als vervanger gebruikt. Andiroba wordt toegepast voor vloeren, meubels, draaiwerk en om te fineren. 

De werking van Andiroba is middelmatig waardoor bij een zwevend gelegde vloer kiervorming op kan 

treden. Door de planken vast te leggen, kan dit beperkt worden.



Uw leverancier:

Hout
Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door 
deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw 
leverancier kan u hierover verder informeren.

C a r a p a  G u i a n e n s i s

Hardheid 
5430 N

Volumieke massa 
Ca. 610 kg per m3 bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage 
Ca. 10 – 12%

Werking 
Middelmatig

Maatvoeringen 
Dikte 20 mm, diverse breedtes, lengte vallend

Sortering 
FAS

Profiel 
Rondom veer en groef, vellingkant op de lange zijde

Afwerking 
Oliën goed, lakken goed

Technische eigenschappen Andiroba:



D i p t e r y x  O d o r a t a

Cumaru groeit in Zuid-Amerika en behoort tot de donkere, harde houtsoorten. Het verse hout is licht 

geelbruin van kleur. Door droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een warme geelbruine 

kleur. Cumaru is door zijn hard- en duurzaamheid geschikt voor vele doeleinden, zowel binnen als 

buiten. Het wordt onder andere toegepast voor zware duurzame constructies, brug- en steigerdelen en 

beeldhouwwerk. Cumaru is door zijn uitstraling en slijtvastheid uitermate geschikt voor vloeren. De 

werking van cumaru is middelmatig waardoor bij een zwevend gelegde vloer kiervorming op kan treden. 

Door de planken vast te leggen, kan dit beperkt worden.



Uw leverancier:

Hout
Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door 
deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw 
leverancier kan u hierover verder informeren.

D i p t e r y x  O d o r a t a

Hardheid 
15700 N

Volumieke massa 
Ca. 1050 kg per m3 bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage 
Ca. 10 – 12 %

Werking 
Middelmatig

Maatvoeringen 
Dikte 19 mm, diverse breedtes, lengte vallend

Sortering 
FAS

Profiel 
Rondom veer en groef, vellingkant op de lange zijde

Afwerking 
Oliën goed, lakken goed

Technische eigenschappen Cumaru:



Douglas groeit in Europa en Noord-Amerika en behoort tot de naaldhoutsoorten. Het verse hout is licht 

geelbruin. Na droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een warme roze kleur. Het Douglas wat 

uit de Noord-Amerika komt wordt Oregon pine genoemd. Douglas wordt voor diverse doelen gebruikt. 

Enkele daarvan zijn vloeren, ladders, roeiriemen en palen. De werking van Douglas is gering waardoor  

het hout geschikt is om zwevend te leggen. Er kan echter toch kiervorming optreden. Door de planken 

vast te leggen, kan dit beperkt worden. 

P s e u d o t s u g a  M e n z i e s i i



Uw leverancier:

Hout
Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door 
deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw 
leverancier kan u hierover verder informeren.

P s e u d o t s u g a  M e n z i e s i i

Hardheid 
3060 N

Volumieke massa 
Ca. 540 kg per m3 bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage 
Ca. 10 – 12 %

Werking 
Gering

Maatvoeringen 
Dikte 22 mm, breedte 265 mm, lengte tot 5000 mm.

Sortering 
Rustiek

Profiel 
Rondom veer en groef, zonder vellingkant

Afwerking 
Oliën goed, lakken goed

Technische eigenschappen Douglas:



Q u e r c u s  P e t r a e a

Europees wit eiken groeit in Europa en behoort tot de hardere Europese hardhoutsoorten. Het verse 

hout is grijsgeel. Na droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een warme grijzige tot warme 

geelbruine kleur. In Europees wit eiken komt looistof voor. Deze stof kan in aanraking met bepaalde 

andere stoffen een donkerdere kleur aan het eiken geven. In Europees wit eiken komen in tegenstelling 

tot het Amerikaans wit eiken de karakteristieke spiegels voor. Europees wit eiken wordt op grote schaal 

voor zeer veel doelen gebruikt. Enkele daarvan zijn vloeren, scheepsbouw, kozijnen en constructiehout. 

De werking van Europees wit eiken is middelmatig waardoor bij een zwevend gelegde vloer kiervorming 

op kan treden. Door de planken vast te leggen, kan dit beperkt worden.



Uw leverancier:

Hout
Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door 
deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw 
leverancier kan u hierover verder informeren.

Q u e r c u s  P e t r a e a

Technische eigenschappen Europees Wit Eiken:

Hardheid 
6280 N

Volumieke massa 
Ca. 710 kg per m3 bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage 
Ca. 10 – 12 %

Werking 
Middelmatig

Maatvoeringen 
Dikte 20 mm, breedte 100 tot 260 mm, lengte vallend

Sortering 
Select, rustiek A, rustiek B en rustiek A/B

Profiel 
Rondom veer en groef, met en zonder vellingkant op de 
lange zijde

Afwerking 
Oliën goed, lakken goed



Europees essen  groeit in Europa en behoort tot de hardere Europese hardhoutsoorten. Het verse hout 

is grijsgeel. Na droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een grijze tot bruine kleur. Tussen 

het spint en kernhout kunnen behoorlijke kleurverschillen voorkomen. Het spinthout is wit tot geel, het 

kernhout kan van bruin tot grijs kleuren. Europees essen wordt gebruikt voor o.a. gymnastiektoestellen, 

meubelen, vloeren en landbouwgereedschappen. De werking van Europees essen is middelmatig waardoor 

bij een zwevend gelegde vloer kiervorming op kan treden. Door de planken vast te leggen, kan dit beperkt 

worden.

F r a x i n u s  E x c e l s i o r



Uw leverancier:

Hout
Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door 
deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw 
leverancier kan u hierover verder informeren.

Technische eigenschappen Europees Essen:

Hardheid 
6140 N

Volumieke massa 
Ca. 700 kg per m3 bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage 
Ca. 10 – 12 %

Werking 
Middelmatig

Maatvoeringen 
Dikte 20 mm, diverse breedtes, lengte vallend

Sortering 
Rustiek

Profiel 
Rondom veer en groef, vellingkant op de lange zijde

Afwerking 
Oliën goed, lakken goed

F r a x i n u s  E x c e l s i o r



Scandinavisch grenen groeit in Scandinavië en behoort tot de zachtere naaldhoutsoorten. Het verse 

hout is lichtgelig. Tussen het spint en kernhout kunnen behoorlijke kleurverschillen voorkomen. Het 

spinthout is lichtgeel, het kernhout kan van gelig tot roodbruin kleuren. In Scandinavisch grenen komt 

hars voor. De harsplekken kunnen na bewerking ongelijkmatig verkleuren en hars afgeven. Scandinavisch 

grenen wordt volop gebruikt voor diverse bouwwerkzaamheden. De werking van Scandinavisch grenen is 

middelmatig waardoor bij een zwevend gelegde vloer kiervorming op kan treden. Door de planken vast 

te leggen, kan dit beperkt worden.

P i n u s  S y l v e s t r u s



Uw leverancier:

Hout
Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door 
deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw 
leverancier kan u hierover verder informeren.

P i n u s  S y l v e s t r u s

Technische eigenschappen Scandinavisch Grenen:

Hardheid 
2940 N

Volumieke massa 
Ca. 520 kg per m3 bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage 
Ca. 10 – 12 %

Werking 
Middelmatig

Maatvoeringen 
Dikte 20 mm, breedte 180 mm, lengte vallend

Sortering 
Rustiek

Profiel 
Rondom veer en groef, vellingkant op de lange zijde

Afwerking 
Oliën goed, lakken goed



Frans grenen groeit in Frankrijk en behoort tot de zachtere naaldhoutsoorten. Het verse hout is lichtgelig. 

Tussen het spint en kernhout kunnen behoorlijke kleurverschillen voorkomen. Het spinthout is lichtgeel, 

het kernhout kan van gelig tot roodbruin kleuren. In Frans grenen komt hars voor. De harsplekken kunnen 

na bewerking ongelijkmatig verkleuren en hars afgeven. Frans grenen wordt gebruikt voor pallets, kistjes, 

vloeren en schrootjes. De werking van Frans grenen is middelmatig waardoor bij een zwevend gelegde 

vloer kiervorming op kan treden. Door de planken vast te leggen, kan dit beperkt worden.

P i n u s  P i n a s t e r



Uw leverancier:

Hout
Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door 
deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw 
leverancier kan u hierover verder informeren.

P i n u s  P i n a s t e r

Technische eigenschappen Frans Grenen:

Hardheid 
2940 N

Volumieke massa 
Ca. 540 kg per m3 bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage 
Ca. 10 – 12 %

Werking 
Middelmatig

Maatvoeringen 
Dikte 21 mm, breedte 140 en 195 mm, lengte vallend

Sortering 
Rustiek en declassé

Profiel 
Rondom veer en groef, vellingkant op de lange zijde

Afwerking 
Oliën goed, lakken goed (indien nodig eerst ontvetten)



Ipé groeit in Zuid-Amerika en behoort tot de donkere, zeer harde houtsoorten. Het verse hout is licht 

van kleur. Door droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een warme roodbruine kleur. Ipé 

is door zijn hardheid geschikt voor vele doeleinden, zowel binnen als buiten. Het wordt onder andere 

toegepast voor vloeren, kozijnen, trappen, carrosseriebouw, scheepsbouw, draaiwerk en gereedschappen. 

Ipé is door zijn uitstraling en slijtvastheid uitermate geschikt voor vloeren. De werking van Ipé is 

middelmatig waardoor bij een zwevend gelegde vloer kiervorming op kan treden. Door de planken vast 

te leggen, kan dit beperkt worden.

Ta b e b u i a  I p é



Uw leverancier:

Ta b e b u i a  I p é

Hout
Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door 
deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw 
leverancier kan u hierover verder informeren.

Hardheid 
11610 N

Volumieke massa 
Ca. 955 kg per m3 bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage 
Ca. 10 – 12 %

Werking 
Middelmatig

Maatvoeringen 
Dikte 19 mm, diverse breedtes, lengte vallend

Sortering 
FAS

Profiel 
Rondom veer en groef, vellingkant op de lange zijde

Afwerking 
Oliën slecht, door de grote dichtheid van het hout zal de 
olie slecht in het hout trekken met als gevolg dat de olie lang 
klammig blijft.

Lakken matig, door de zogenaamde lapachol die uit het 
hout komt, zou het voor kunnen komen dat de lak een 
slechte hechting heeft. Dit kan worden beperkt door eerst 
een primer te gebruiken. (Vraag uw leverancier om meer 
informatie)

Overige 
Ipé bevat de inhoudstof lapachol. Deze stof kan tijdens 
het verwerken van de vloer vrijkomen. De stof kan huid-
allergieën veroorzaken. Lapachol bevat het derivaat  
desoxlapachol (0,4 %).

Goede afzuiging bij het verwerken is sterk aanbevolen.

Technische eigenschappen Ipé:



Jatoba groeit in Zuid-Amerika en behoort tot de donkere, harde houtsoorten. Het verse hout is 

lichtkleurig. Door droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een warme roodbruine kleur. 

Jatoba is door zijn hardheid geschikt voor vele doeleinden, zowel binnen als buiten. Het wordt onder 

andere toegepast voor vloeren, kozijnen, trappen, scheepsbouw, draaiwerk en gereedschappen. Jatoba is 

door zijn uitstraling en slijtvastheid uitermate geschikt voor vloeren. De werking van jatoba is middelmatig 

waardoor bij een zwevend gelegde vloer kiervorming op kan treden. Door de planken vast te leggen, kan 

dit beperkt worden.

Ay m e n a e a  C o u r b a r i l



Uw leverancier:

Hout
Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door 
deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw 
leverancier kan u hierover verder informeren.

Hardheid 
10400 N

Volumieke massa 
Ca. 900 kg per m3 bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage 
Ca. 10 – 12 %

Werking 
Middelmatig

Maatvoeringen 
Dikte 19 mm, diverse breedtes, lengte vallend

Sortering 
FAS

Profiel 
Rondom veer en groef, vellingkant op de lange zijde

Afwerking 
Oliën goed, lakken goed

Technische eigenschappen Jatoba:

Ay m e n a e a  C u r b a r i l



Amerikaans kersen groeit in Noord-Amerika. Het verse hout is geelbruin. Na droging en onder invloed 

van daglicht krijgt het hout een karakteristieke roodbruine kleur. Amerikaans kersen wordt toegepast voor 

enkele doeleinden zoals fineer, meubelen, vloeren, speelgoed en draaiwerk. De werking van Amerikaans 

kersen is middelmatig waardoor bij een zwevend gelegde vloer kiervorming op kan treden. Door de 

planken vast te leggen, kan dit beperkt worden.

P r u n u s  S e r o t i n a



Uw leverancier:

Hout
Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door 
deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw 
leverancier kan u hierover verder informeren.

P r u n u s  S e r o t i n a

Technische eigenschappen Amerikaans Kersen:

Hardheid 
4630 N

Volumieke massa 
Ca. 620 kg per m3 bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage 
Ca. 10 – 12 %

Werking 
Middelmatig

Maatvoeringen 
Dikte 20 mm, diverse breedtes, lengte vallend

Sortering 
FAS en rustiek

Profiel 
Rondom veer en groef, vellingkant op de lange zijde

Afwerking 
Oliën goed, lakken goed



Siberisch lariks groeit in Siberië en behoort tot de hardere naaldhoutsoorten. Het verse hout is 

lichtgelig. Na droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een warme gele lichtbruine kleur. 

In Siberische lariks komt hars voor. De harsplekken kunnen na bewerking ongelijkmatig verkleuren 

en hars afgeven. Siberisch lariks wordt vanwege zijn duurzaamheid voor diverse doeleinden gebruikt. 

Enkele toepassingen zijn kozijnen, bouwhout en steigers. De werking van Siberisch lariks is middelmatig 

waardoor bij een zwevend gelegde vloer kiervorming op kan treden. Door de planken vast te leggen, kan 

dit beperkt worden.

L a r i x  S i b e r i c a



Uw leverancier:

Hout
Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door 
deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw 
leverancier kan u hierover verder informeren.

L a r i x  S i b e r i c a

Hardheid 
3120 N

Volumieke massa 
Ca. 650 kg per m3 bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage 
Ca. 10 – 12 %

Werking 
Gering

Maatvoeringen 
Dikte 20 mm, breedte 180 mm, lengte vallend

Sortering 
Select, rustiek A en rustiek B

Profiel 
Rondom veer en groef, vellingkant op de lange zijde

Afwerking 
Oliën goed, lakken goed

Technische eigenschappen Siberisch Lariks:



Hard maple groeit in Canada en Noord-Amerika en behoort tot de hardere Noord-Amerikaanse 

hardhoutsoorten. Het verse hout is geel. Na droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een 

karakteristieke witte tot crèmeachtige kleur. Hard maple wordt toegepast voor verscheidene doeleinden 

zoals vloeren, fineer, triplex, beeldhouw- en snijwerk. De werking van hard maple is middelmatig tot 

groot, daarom wordt ten zeerste aangeraden om de vloer altijd vast te leggen.

A c e r  S a c c h a r u m



Uw leverancier:

Hout
Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door 
deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw 
leverancier kan u hierover verder informeren.

A c e r  S a c c h a r u m

Technische eigenschappen Hard Maple:

Hardheid 
8190 N

Volumieke massa 
Ca. 600 kg per m3 bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage 
Ca. 10 – 12%

Werking 
Middelmatig

Maatvoeringen 
Dikte 20 mm, diverse breedtes, lengte vallend

Sortering 
White en brown

Profiel 
Rondom veer en groef, vellingkant op de lange zijde

Afwerking 
Oliën goed, lakken goed



Merbau groeit in Indonesië en behoort tot de donkere, harde houtsoorten. Het verse hout is geel tot 

oranjebruin. Na droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een donkere, soms roodbruine 

kleur. Merbau is door zijn uitstraling, hard- en slijtvastheid wereldwijd een populaire houtsoort. Merbau 

is zeer duurzaam en daardoor geschikt voor zowel binnen- als buitenwerk. Merbau wordt onder andere 

gebruikt voor kozijnen, trappen en steigerdekken. De werking van het hout is gering. De houtsoort is één 

van de meest betrouwbare soorten om zwevend te leggen. Er kan echter toch kiervorming optreden. Door 

de planken vast te leggen, kan dit beperkt worden. 

I n t s i a  B i j u g a



Uw leverancier:

Hout
Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door 
deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw 
leverancier kan u hierover verder informeren.

I n t s i a  B i j u g a

Hardheid 
6700 N

Volumieke massa 
Ca. 730 kg per m3 bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage 
Ca. 10 – 12 %

Werking 
Gering

Maatvoeringen 
Dikte 20 mm, breedte 180 mm, lengte vallend

Sortering 
FAS

Profiel 
Rondom veer en groef, vellingkant op de lange zijde

Afwerking 
Oliën goed, lakken goed

Technische eigenschappen Merbau:



Amerikaans walnoten groeit in Noord-Amerika en behoort tot de hardere Noord-Amerikaanse 

hardhoutsoorten. Het verse hout is lichtgrijsachtig. Na droging en het stomen van het hout krijgt het een 

donkerbruine tot grijszwarte kleur. Amerikaans walnoten wordt toegepast voor diverse doeleinden zoals 

onder andere fineer, meubelen, speelgoed en draaiwerk. De werking van Amerikaans walnoten is matig 

waardoor bij een zwevend gelegde vloer kiervorming op kan treden. Door de planken vast te leggen, kan 

dit beperkt worden.

J u g l a n s  N e o t r o p i c a  D i e l s



Uw leverancier:

Hout
Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door 
deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw 
leverancier kan u hierover verder informeren.

J u g l a n s  N e o t r o p i c a  D i e l s

Hardheid 
4500 N

Volumieke massa 
Ca. 680 kg per m3 bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage 
Ca. 10 – 12 %

Werking 
Matig

Maatvoeringen 
Dikte 20 mm, diverse breedtes, lengte vallend

Sortering 
FAS en rustiek

Profiel 
Rondom veer en groef, vellingkant op de lange zijde

Afwerking 
Oliën goed, lakken goed

Technische eigenschappen Amerikaans Walnoten:



Purperhart groeit in Zuid-Amerika en behoort tot de hardere houtsoorten. Purperhart wordt ook 

wel Pau Roxo genoemd. Het vaalbruine kernhout verkleurt aan het licht blootgesteld snel tot mooi 

paarsblauw. Om deze kleur zo goed mogelijk te behouden, dient men het hout goed van de lucht af 

te sluiten door het bijvoorbeeld te lakken. Purperhart wordt gebruikt voor vele doeleinden waaronder 

vloeren, decoratiewerk, draaiwerk, muziekinstrumenten en betimmeringen. De werking van purperhart 

is middelmatig waardoor bij een zwevend gelegde vloer kiervorming op kan treden. Door de planken vast 

te leggen, kan dit beperkt worden.

P e l t o g y n e  Ve n o s a



Uw leverancier:

Hout
Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door 
deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw 
leverancier kan u hierover verder informeren.

P e l t o g y n e  Ve n o s a

Technische eigenschappen Purperhart:

Hardheid 
11400 N

Volumieke massa 
Ca. 800 kg per m3 bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage 
Ca. 10 – 12 %

Werking 
Middelmatig

Maatvoeringen 
Dikte 19 mm, diverse breedtes, lengte vallend

Sortering 
FAS

Profiel 
Rondom veer en groef, vellingkant op de lange zijde

Afwerking 
Oliën goed, lakken goed



Robijn groeit in Zuid-Amerika en behoort tot de lichte, hardere houtsoorten. Het verse hout is geelbruin. 

Na droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een donkerroze oranje kleur. Robijn wordt 

veel binnen toegepast zoals in trappen, meubels, vloeren, speelgoed en draaiwerk. Robijn is in Holland 

een populaire houtsoort in de vloerenbranche. De werking van robijn is matig tot gering waardoor bij 

een zwevend gelegde vloer kiervorming op kan treden. Door de planken vast te leggen, kan dit beperkt 

worden.

M i c r o p h o l i s  B a l a t a



Uw leverancier:

Technische eigenschappen Robijn:

Hout
Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door 
deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw 
leverancier kan u hierover verder informeren.

M i c r o p h o l i s  B a l a t a

Hardheid 
6600 N

Volumieke massa 
Ca. 640 kg per m3 bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage 
Ca. 10 – 12 %

Werking 
Matig-gering

Maatvoeringen 
Dikte 20 mm, diverse breedtes, lengte vallend

Sortering 
FAS

Profiel 
Rondom veer en groef, vellingkant op de lange zijde

Afwerkin 
Oliën goed, lakken goed

Overige 
Houtstof dat vrijkomt tijdens het verwerken van robijn kan 
de luchtwegen irriteren, daarom is een goede afzuiging tij-
dens het verwerken sterk aanbevolen



Sucupira groeit in Zuid-Amerika en behoort tot de donkere, harde houtsoorten. Het verse hout is bruin 

tot donkerbruin. Het mooie getekende, iets gestreepte hout, krijgt door droging en onder invloed van 

daglicht een licht tot donkerbruine kleur. Sucupira is geschikt voor snijfineer, draaiwerk, meubelen en 

scheepsbouw. Sucupira is door zijn uitstraling en slijtvastheid uitermate geschikt voor vloeren.

De werking van het hout is middelmatig tot groot. De vloer dient dan ook altijd vast gelegd te worden.

D i p l o t r o p i s  P u r p u r e a



Uw leverancier:

Hout
Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door 
deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw 
leverancier kan u hierover verder informeren.

D i p l o t r o p i s  P u r p u r e a

Technische eigenschappen Sucupira:

Hardheid 
8750 N

Volumieke massa 
Ca. 915 kg per m3 bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage 
Ca. 10 – 12 %

Werking 
Middelmatig-groot

Maatvoeringen 
Dikte 19 mm, diverse breedtes, lengte vallend

Sortering 
FAS

Profiel 
Rondom veer en groef, vellingkant op de lange zijde

Afwerking 
Oliën goed, lakken goed



Tauari groeit in Zuid-Amerika en behoort tot de hardere houtsoorten, Braziliaans eiken is ook een 

veel gebruikte naam voor Tauari. Tauari heeft na het drogen een lichtbruine tot gele kleur. Tauari wordt 

toegepast voor vloeren, meubels, muziekinstrumenten en binnenbetimmering. Tauari kan 0,8 % kiezel 

bevatten waardoor gereedschap snel bot is. De werking van tauari is middelmatig waardoor bij een zwevend 

gelegde vloer kiervorming op kan treden. Door de planken vast te leggen, kan dit beperkt worden.

C o u r a t a r i  F a g i f o l i a



Uw leverancier:

Hout
Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door 
deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw 
leverancier kan u hierover verder informeren.

C o u r a t a r i  F a g i f o l i a

Technische eigenschappen Tauari:

Hardheid 
3910 N

Volumieke massa 
Ca. 600 kg per m3 bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage 
Ca. 10 – 12 %

Werking 
Middelmatig

Maatvoeringen 
Dikte 19 mm, diverse breedtes, lengte vallend

Sortering 
FAS

Profiel 
Rondom veer en groef, vellingkant op de lange zijde

Afwerking 
Oliën goed, lakken goed



De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug 

van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De 

Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan 

worden.

Amerikaans wit eiken groeit in Noord-Amerika en behoort tot de hardere Noord-Amerikaanse 

hardhoutsoorten. Het verse hout is grijsgeel. Na droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout 

een warme grijzige tot geelbruine kleur. Amerikaans wit eiken wordt op grote schaal voor zeer veel doelen 

gebruikt. Enkele toepassingen daarvan zijn scheepsbouw, kozijnen en constructiehout.

Q u e r c u s  A l b a



De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug 

van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De 

Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan 

worden.

<houtbeschrijving>

< H o u t s o o r t  L a t i j n >

Enkele voordelen op een rijtje:
• Krimpen en uitzetten is nagenoeg uitgesloten door de opbouw van meerdere lagen hout
• Eenvoudig zelf te monteren door een perfecte passing
• Verantwoord houtgebruik omdat er een hoger rendement uit een boom wordt gehaald
• Geschikt voor vele doeleinden
• Vastleggen is niet noodzakelijk
• Uitstraling van een planken vloer

Hout
Hout is een natuurproduct. Hierdoor kunnen verschillen in visuele uitstraling optreden. Tevens kan er krimp of uitzetting ontstaan, 
afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Dit wordt bij de Duoplank beperkt doordat er een verlijming plaatsvindt van 
meerdere lagen hout. Om dit werken nog verder te beperken, kan de vloer vast aan de ondergrond gemonteerd worden.

Uw leverancier:

Houtsoort van de toplaag 
Amerikaans Wit Eiken (dikte 5,9 mm)

Hardheid toplaag 
6140 N

Type van de onderplaat 
Multiplex

Afmetingen 
Totale dikte 20,5 mm, breedte 180 mm, lengte: vallend 
(hoofdlengte ligt tussen 1,80 en 2,5 mtr)

Sortering 
FAS en rustiek

Profiel 
Rondom mes en groef met of zonder velling aan de  
lange zijde

Oppervlakte behandeling 
De Duoplank is standaard geschuurd en, waar nodig, gestopt 
en  
geschuurd met korrel 120

Verlijming 
Watervast

Afwerking 
Oliën goed, lakken goed

Technische eigenschappen Duoplank Amerikaans Wit Eiken:

Q u e r c u s  A l b a



Europees wit eiken groeit in Europa en behoort tot de hardere Europese hardhoutsoorten. Het verse 

hout is grijsgeel. Na droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een warme grijzige tot warme 

geelbruine kleur. In Europees wit eiken komt looistof voor. Deze stof kan in aanraking met bepaalde 

andere stoffen een donkerdere kleur aan het eiken geven. In Europees wit eiken komen in tegenstelling 

tot het Amerikaans wit eiken de karakteristieke spiegels voor. Enkele toepassingen van Europees wit eiken 

zijn vloeren, scheepsbouw, kozijnen en constructiehout.

De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug 

van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De 

Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan 

worden.

Q u e r c u s  P e t r a e a



De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug 

van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De 

Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan 

worden.

<houtbeschrijving>

< H o u t s o o r t  L a t i j n >

Enkele voordelen op een rijtje:
• Krimpen en uitzetten is nagenoeg uitgesloten door de opbouw van meerdere lagen hout
• Eenvoudig zelf te monteren door een perfecte passing
• Verantwoord houtgebruik omdat er een hoger rendement uit een boom wordt gehaald
• Geschikt voor vele doeleinden
• Vastleggen is niet noodzakelijk
• Uitstraling van een planken vloer

Hout
Hout is een natuurproduct. Hierdoor kunnen verschillen in visuele uitstraling optreden. Tevens kan er krimp of uitzetting ontstaan, 
afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Dit wordt bij de Duoplank beperkt doordat er een verlijming plaatsvindt van 
meerdere lagen hout. Om dit werken nog verder te beperken, kan de vloer vast aan de ondergrond gemonteerd worden.

Uw leverancier:

Houtsoort van de toplaag 
Europees Eiken (dikte 5,9 mm)

Hardheid toplaag 
6280 N

Type van de onderplaat 
Multiplex

Afmetingen 
Totale dikte 20,5 mm, breedte 180 mm, lengte: vallend 
(hoofdlengte ligt tussen 1,80 en 2,5 mtr)

Sortering 
Premier/1-bis, rustiek, country

Profiel 
Rondom mes en groef met of zonder velling aan de  
lange zijde

Oppervlakte behandeling 
De Duoplank is standaard geschuurd en, waar nodig, gestopt

Verlijming 
Watervast

Afwerking 
Oliën goed, lakken goed

Technische eigenschappen Duoplank Europees Wit Eiken:

Q u e r c u s  P e t r a e a



De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug 

van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De 

Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan 

worden.

Amerikaans walnoten groeit in Noord-Amerika en behoort tot de hardere Noord-Amerikaanse 

hardhoutsoorten. Het verse hout is lichtgrijsachtig. Na droging en het stomen van het hout krijgt het een 

donkerbruine tot grijszwarte kleur. Amerikaans walnoten wordt toegepast voor diverse doeleinden zoals 

onder andere fineer, meubelen, speelgoed en draaiwerk.

J u g l a n s  N e o t r o p i c a  D i e l s



De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug 

van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De 

Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan 

worden.

<houtbeschrijving>

< H o u t s o o r t  L a t i j n >

Enkele voordelen op een rijtje:
• Krimpen en uitzetten is nagenoeg uitgesloten door de opbouw van meerdere lagen hout
• Eenvoudig zelf te monteren door een perfecte passing
• Verantwoord houtgebruik omdat er een hoger rendement uit een boom wordt gehaald
• Geschikt voor vele doeleinden
• Vastleggen is niet noodzakelijk
• Uitstraling van een planken vloer

Hout
Hout is een natuurproduct. Hierdoor kunnen verschillen in visuele uitstraling optreden. Tevens kan er krimp of uitzetting ontstaan, 
afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Dit wordt bij de Duoplank beperkt doordat er een verlijming plaatsvindt van 
meerdere lagen hout. Om dit werken nog verder te beperken, kan de vloer vast aan de ondergrond gemonteerd worden.

Uw leverancier:

Houtsoort van de toplaag 
Amerikaans walnoten (dikte 5,9 mm)

Hardheid toplaag 
4500 N

Type van de onderplaat 
Multiplex

Afmetingen 
Totale dikte 20,5 mm, breedte 180 mm, lengte: vallend 
(hoofdlengte ligt tussen 1,80 en 2,5 mtr)

Sortering 
FAS en rustiek

Profiel 
Rondom mes en groef met of zonder velling aan de  
lange zijde

Oppervlakte behandeling 
De Duoplank is standaard geschuurd en, waar nodig, gestopt

Verlijming 
Watervast

Afwerking 
Oliën goed, lakken goed

Technische eigenschappen Duoplank Amerikaans Walnoten:

J u g l a n s  N e o t r o p i c a  D i e l s



De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug 

van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De 

Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan 

worden.

Hard maple groeit in Canada en Noord-Amerika en behoort tot de hardere Noord-Amerikaanse 

hardhoutsoorten. Het verse hout is geel. Na droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een 

karakteristieke witte tot crèmeachtige kleur. Hard maple wordt toegepast voor verscheidene doeleinden 

zoals vloeren, fineer, triplex, beeldhouw- en snijwerk.

A c e r  S a c c h a r u m



De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug 

van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De 

Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan 

worden.

<houtbeschrijving>

< H o u t s o o r t  L a t i j n >

Enkele voordelen op een rijtje:
• Krimpen en uitzetten is nagenoeg uitgesloten door de opbouw van meerdere lagen hout
• Eenvoudig zelf te monteren door een perfecte passing
• Verantwoord houtgebruik omdat er een hoger rendement uit een boom wordt gehaald
• Geschikt voor vele doeleinden
• Vastleggen is niet noodzakelijk
• Uitstraling van een planken vloer

Hout
Hout is een natuurproduct. Hierdoor kunnen verschillen in visuele uitstraling optreden. Tevens kan er krimp of uitzetting ontstaan, 
afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Dit wordt bij de Duoplank beperkt doordat er een verlijming plaatsvindt van 
meerdere lagen hout. Om dit werken nog verder te beperken, kan de vloer vast aan de ondergrond gemonteerd worden.

Uw leverancier:

Houtsoort van de toplaag 
Hard Maple (dikte 5,9 mm)

Hardheid toplaag 
8190 N

Type van de onderplaat 
Multiplex

Afmetingen 
Totale dikte 20,5 mm, breedte 180 mm, lengte: vallend 
(hoofdlengte ligt tussen 1,80 en 2,5 mtr)

Sortering 
White en brown

Profiel 
Rondom mes en groef met of zonder velling aan de  
lange zijde

Oppervlakte behandeling 
De Duoplank is standaard geschuurd en, waar nodig, gestopt

Verlijming 
Watervast

Afwerking 
Oliën goed, lakken goed

Technische eigenschappen Duoplank Hard Maple:

A c e r  S a c c h a r u m



Jatoba groeit in Zuid-Amerika en behoort tot de donkere, harde houtsoorten. Het verse hout is 

lichtkleurig. Door droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een warme roodbruine kleur. 

Jatoba is door zijn hardheid geschikt voor vele doeleinden, zowel binnen als buiten. Het wordt onder 

andere toegepast voor vloeren, kozijnen, trappen, scheepsbouw, draaiwerk en gereedschappen. Jatoba is 

door zijn uitstraling en slijtvastheid uitermate geschikt voor vloeren.

De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug 

van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De 

Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan 

worden.

Ay m e n a e a  C u r b a r i l



De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug 

van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De 

Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan 

worden.

<houtbeschrijving>

< H o u t s o o r t  L a t i j n >

Enkele voordelen op een rijtje:
• Krimpen en uitzetten is nagenoeg uitgesloten door de opbouw van meerdere lagen hout
• Eenvoudig zelf te monteren door een perfecte passing
• Verantwoord houtgebruik omdat er een hoger rendement uit een boom wordt gehaald
• Geschikt voor vele doeleinden
• Vastleggen is niet noodzakelijk
• Uitstraling van een planken vloer

Hout
Hout is een natuurproduct. Hierdoor kunnen verschillen in visuele uitstraling optreden. Tevens kan er krimp of uitzetting ontstaan, 
afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Dit wordt bij de Duoplank beperkt doordat er een verlijming plaatsvindt van 
meerdere lagen hout. Om dit werken nog verder te beperken, kan de vloer vast aan de ondergrond gemonteerd worden.

Uw leverancier:

Houtsoort van de toplaag 
Jatoba (dikte 5,9 mm)

Hardheid toplaag 
10400 N

Type van de onderplaat 
Multiplex

Afmetingen 
Totale dikte 20,5 mm, breedte 180 mm, lengte: vallend 
(hoofdlengte ligt tussen 1,80 en 2,5 mtr)

Sortering 
FAS

Profiel 
Rondom mes en groef met of zonder velling aan de  
lange zijde

Oppervlakte behandeling 
De Duoplank is standaard geschuurd en, waar nodig, gestopt

Verlijming 
Watervast

Afwerking 
Oliën goed, lakken goed

Technische eigenschappen Duoplank Jatoba:

Ay m e n a e a  C u r b a r i l



De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug 

van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De 

Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan 

worden.

Sucupira groeit in Zuid-Amerika en behoort tot de donkere, harde houtsoorten. Het verse hout is bruin 

tot donkerbruin. Het mooie getekende, iets gestreepte hout, krijgt door droging en onder invloed van 

daglicht een licht tot donkerbruine kleur. Sucupira is geschikt voor snijfineer, draaiwerk, meubelen en 

scheepsbouw. Sucupira is door zijn uitstraling en slijtvastheid uitermate geschikt voor vloeren.

D i p l o t r o p i s  P u r p u r e a



De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug 

van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De 

Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan 

worden.

<houtbeschrijving>

< H o u t s o o r t  L a t i j n >

Enkele voordelen op een rijtje:
• Krimpen en uitzetten is nagenoeg uitgesloten door de opbouw van meerdere lagen hout
• Eenvoudig zelf te monteren door een perfecte passing
• Verantwoord houtgebruik omdat er een hoger rendement uit een boom wordt gehaald
• Geschikt voor vele doeleinden
• Vastleggen is niet noodzakelijk
• Uitstraling van een planken vloer

Hout
Hout is een natuurproduct. Hierdoor kunnen verschillen in visuele uitstraling optreden. Tevens kan er krimp of uitzetting ontstaan, 
afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Dit wordt bij de Duoplank beperkt doordat er een verlijming plaatsvindt van 
meerdere lagen hout. Om dit werken nog verder te beperken, kan de vloer vast aan de ondergrond gemonteerd worden.

Uw leverancier:

Houtsoort van de toplaag 
Sucupira (dikte 5,9 mm)

Hardheid toplaag 
8750 N

Type van de onderplaat 
Multiplex

Afmetingen 
Totale dikte 20,5 mm, breedte 180 mm, lengte: vallend 
(hoofdlengte ligt tussen 1,80 en 2,5 mtr)

Sortering 
FAS

Profiel 
Rondom mes en groef met of zonder velling aan de  
lange zijde

Oppervlakte behandeling 
De Duoplank is standaard geschuurd en, waar nodig, gestopt

Verlijming 
Watervast

Afwerking 
Oliën goed, lakken goed

Technische eigenschappen Duoplank Sucupira:

D i p l o t r o p i s  P u r p u r e a



De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug 

van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De 

Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan 

worden.

Amerikaans kersen groeit in Noord-Amerika. Het verse hout is geelbruin. Na droging en onder invloed 

van daglicht krijgt het hout een karakteristieke roodbruine kleur. Amerikaans kersen wordt toegepast 

voor enkele doeleinden zoals fineer, meubelen, vloeren, speelgoed en draaiwerk.

P r u n u s  S e r o t i n a



De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug 

van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De 

Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan 

worden.

<houtbeschrijving>

< H o u t s o o r t  L a t i j n >

Enkele voordelen op een rijtje:
• Krimpen en uitzetten is nagenoeg uitgesloten door de opbouw van meerdere lagen hout
• Eenvoudig zelf te monteren door een perfecte passing
• Verantwoord houtgebruik omdat er een hoger rendement uit een boom wordt gehaald
• Geschikt voor vele doeleinden
• Vastleggen is niet noodzakelijk
• Uitstraling van een planken vloer

Hout
Hout is een natuurproduct. Hierdoor kunnen verschillen in visuele uitstraling optreden. Tevens kan er krimp of uitzetting ontstaan, 
afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Dit wordt bij de Duoplank beperkt doordat er een verlijming plaatsvindt van 
meerdere lagen hout. Om dit werken nog verder te beperken, kan de vloer vast aan de ondergrond gemonteerd worden.

Uw leverancier:

Houtsoort van de toplaag 
Amerikaans kersen (dikte 5,9 mm)

Hardheid toplaag 
6900 N

Type van de onderplaat 
Multiplex

Afmetingen 
Totale dikte 20,5 mm, breedte 180 mm, lengte: vallend 
(hoofdlengte ligt tussen 1,80 en 2,5 mtr)

Sortering 
FAS en rustiek

Profiel 
Rondom mes en groef met of zonder velling aan de  
lange zijde

Oppervlakte behandeling 
De Duoplank is standaard geschuurd en, waar nodig, gestopt

Verlijming 
Watervast

Afwerking 
Oliën goed, lakken goed

Technische eigenschappen Duoplank Amerikaans Kersen:

P r u n u s  S e r o t i n a



Haagbeuken groeit in Europa en West-Azië en behoort tot de hardere houtsoorten. Haagbeuken heeft 

een witte tot grijswitte kleur. Haagbeuken is bij uitstek een houtsoort voor de technische industrie en voor 

gereedschappen. Het wordt gebruikt voor vele toepassingen zoals bijvoorbeeld: katrollen, lijmtangen, 

ski’s en parket.

De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug 

van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De 

Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan 

worden.

C a r p i n u s  b e t u l u s

Naturel geolied



De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug 

van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De 

Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan 

worden.

<houtbeschrijving>

< H o u t s o o r t  L a t i j n >

Enkele voordelen op een rijtje:
• Krimpen en uitzetten is nagenoeg uitgesloten door de opbouw van meerdere lagen hout
• Eenvoudig zelf te monteren door een perfecte passing
• Verantwoord houtgebruik omdat er een hoger rendement uit een boom wordt gehaald
• Geschikt voor vele doeleinden
• Vastleggen is niet noodzakelijk
• Uitstraling van een planken vloer

Hout
Hout is een natuurproduct. Hierdoor kunnen verschillen in visuele uitstraling optreden. Tevens kan er krimp of uitzetting ontstaan, 
afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Dit wordt bij de Duoplank beperkt doordat er een verlijming plaatsvindt van 
meerdere lagen hout. Om dit werken nog verder te beperken, kan de vloer vast aan de ondergrond gemonteerd worden.

Uw leverancier:

Houtsoort van de toplaag 
Haagbeuken (dikte 5,9 mm)

Hardheid toplaag 
6980 N

Type van de onderplaat 
Multiplex

Afmetingen 
Totale dikte 20,5 mm, breedte 180 mm, lengte: vallend 
(hoofdlengte ligt tussen 1,80 en 2,5 mtr)

Sortering 
Rustiek

Profiel 
Rondom mes en groef met of zonder velling aan de  
lange zijde

Oppervlakte behandeling 
De Duoplank is standaard geschuurd en, waar nodig, gestopt

Verlijming 
Watervast

Afwerking 
Oliën goed, lakken goed

Technische eigenschappen Duoplank Haagbeuken:

C a r p i n u s  b e t u l u s

Wit geolied



De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug 

van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De 

Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan 

worden.

Robijn groeit in Zuid-Amerika en behoort tot de lichte, hardere houtsoorten. Het verse hout is geelbruin. 

Na droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een donkerroze oranje kleur. Robijn wordt veel 

binnen toegepast zoals in trappen, meubels, vloeren, speelgoed en draaiwerk. Robijn is in Holland een 

populaire houtsoort in de vloerenbranche.

M i c r o p h o l i s  B a l a t a



De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug 

van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De 

Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan 

worden.

<houtbeschrijving>

< H o u t s o o r t  L a t i j n >

Technische eigenschappen Duoplank Robijn:

Enkele voordelen op een rijtje:
• Krimpen en uitzetten is nagenoeg uitgesloten door de opbouw van meerdere lagen hout
• Eenvoudig zelf te monteren door een perfecte passing
• Verantwoord houtgebruik omdat er een hoger rendement uit een boom wordt gehaald
• Geschikt voor vele doeleinden
• Vastleggen is niet noodzakelijk
• Uitstraling van een planken vloer

Hout
Hout is een natuurproduct. Hierdoor kunnen verschillen in visuele uitstraling optreden. Tevens kan er krimp of uitzetting ontstaan, 
afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Dit wordt bij de Duoplank beperkt doordat er een verlijming plaatsvindt van 
meerdere lagen hout. Om dit werken nog verder te beperken, kan de vloer vast aan de ondergrond gemonteerd worden.

Uw leverancier:

Houtsoort van de toplaag 
Robijn (dikte 5,9 mm)

Hardheid toplaag 
6600 N

Type van de onderplaat 
Multiplex

Afmetingen 
Totale dikte 20,5 mm, breedte 180 mm, lengte: vallend 
(hoofdlengte ligt tussen 1,80 en 2,5 mtr)

Sortering 
FAS

Profiel 
Rondom mes en groef met of zonder velling aan de  
lange zijde

Oppervlakte behandeling 
De Duoplank is standaard geschuurd en, waar nodig, gestopt

Verlijming 
Watervast

Afwerking 
Oliën goed, lakken goed

M i c r o p h o l i s  B a l a t a



Ta b e b u i a  I p é

Ipé groeit in Zuid-Amerika en behoort tot de donkere, zeer harde houtsoorten. Het verse hout is licht 

van kleur. Door droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een warme roodbruine kleur. Ipé 

is door zijn hardheid geschikt voor vele doeleinden, zowel binnen als buiten. Het wordt onder andere 

toegepast voor vloeren, kozijnen, trappen, carrosseriebouw, scheepsbouw, draaiwerk en gereedschappen. 

Ipé is door zijn uitstraling en slijtvastheid uitermate geschikt voor vloeren.

De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug 

van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De 

Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan 

worden.



De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug 

van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De 

Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan 

worden.

<houtbeschrijving>

< H o u t s o o r t  L a t i j n >Ta b e b u i a  I p é

Houtsoort van de toplaag 
Ipé (dikte 5,9 mm)

Hardheid toplaag 
11610 N

Type van de onderplaat 
Multiplex

Afmetingen 
Totale dikte 20,5 mm, breedte 180 mm, lengte: vallend 
(hoofdlengte ligt tussen 1,80 en 2,5 mtr)

Sortering 
FAS

Profiel 
Rondom mes en groef met of zonder velling aan de  
lange zijde

Oppervlakte behandeling 
De Duoplank is standaard geschuurd en, waar nodig, gestopt

Verlijming 
Watervast

Afwerking 
Oliën slecht, lakken matig: Aanbevolen wordt een primer te 
gebruiken. (Vraag uw leverancier om meer informatie)

Overige 
Ipé bevat de inhoudstof lapachol. Deze stof kan tijdens 
het verwerken van de vloer vrijkomen. De stof kan huid-
allergieën veroorzaken. Lapachol bevat het derivaat  
desoxlapachol (0,4 %).

Goede afzuiging bij het verwerken is sterk aanbevolen.

Technische eigenschappen Duoplank Ipé:

Uw leverancier:

Enkele voordelen op een rijtje:
• Krimpen en uitzetten is nagenoeg uitgesloten door de opbouw van meerdere lagen hout
• Eenvoudig zelf te monteren door een perfecte passing
• Verantwoord houtgebruik omdat er een hoger rendement uit een boom wordt gehaald
• Geschikt voor vele doeleinden
• Vastleggen is niet noodzakelijk
• Uitstraling van een planken vloer

Hout
Hout is een natuurproduct. Hierdoor kunnen verschillen in visuele uitstraling optreden. Tevens kan er krimp of uitzetting ontstaan, 
afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Dit wordt bij de Duoplank beperkt doordat er een verlijming plaatsvindt van 
meerdere lagen hout. Om dit werken nog verder te beperken, kan de vloer vast aan de ondergrond gemonteerd worden.



De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug 

van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De 

Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan 

worden.

Te c t o n a  g r a n d i s

Teak groeit in Myanmar/Burma en behoort tot de zachtere houtsoorten. Het oppervlak van Teak voelt 

“zacht” aan, doordat het hout wat vettig is. Dit wordt veroorzaakt door de zich in het hout bevindende 

olieachtige stoffen. Teak kan door zijn grote duurzaamheid, geringe krimp en werking en fraaie uiterlijk 

voor bijna alle doelen worden gebruikt. Bijvoorbeeld kozijnen, puien, ramen, meubelen en vloeren.



De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug 

van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De 

Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan 

worden.

<houtbeschrijving>

< H o u t s o o r t  L a t i j n >

Enkele voordelen op een rijtje:
• Krimpen en uitzetten is nagenoeg uitgesloten door de opbouw van meerdere lagen hout
• Eenvoudig zelf te monteren door een perfecte passing
• Verantwoord houtgebruik omdat er een hoger rendement uit een boom wordt gehaald
• Geschikt voor vele doeleinden
• Vastleggen is niet noodzakelijk
• Uitstraling van een planken vloer

Hout
Hout is een natuurproduct. Hierdoor kunnen verschillen in visuele uitstraling optreden. Tevens kan er krimp of uitzetting ontstaan, 
afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Dit wordt bij de Duoplank beperkt doordat er een verlijming plaatsvindt van 
meerdere lagen hout. Om dit werken nog verder te beperken, kan de vloer vast aan de ondergrond gemonteerd worden.

Uw leverancier:

Te c t o n a  g r a n d i s

Technische eigenschappen Duoplank Teak:

Houtsoort van de toplaag 
Teak (dikte 5,9 mm)

Hardheid toplaag 
4450 N

Type van de onderplaat 
Multiplex

Afmetingen 
Totale dikte 20,5 mm, breedte 180 mm, lengte: vallend 
(hoofdlengte ligt tussen 1,80 en 2,5 mtr)

Sortering 
FAS

Profiel 
Rondom mes en groef met of zonder velling aan de  
lange zijde

Oppervlakte behandeling 
De Duoplank is standaard geschuurd en, waar nodig, gestopt

Verlijming 
Watervast

Afwerking 
Oliën matig, lakken matig: De oppervlakte dient eerst ontvet 
te worden. Daarna afwerken met een olie of een zuurverhar-
dende lak. (Vraag uw leverancier om meer informatie)



De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug 

van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De 

Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan 

worden.

M i l l e t t i a  l a u r e n t i i

Wengé groeit in Afrika en behoort tot de donkere, harde houtsoorten. Het verse hout heeft een licht 

geelbruine kleur. Zodra het hout aan licht wordt blootgesteld dan kleurt het al snel donkerbruin. Wengé 

is een sterke, zeer duurzame houtsoort die weinig werkt. Wengé is geschikt voor vele doeleinden zoals 

meubelen en betimmeringen. Wengé is door zijn uitstraling en slijtvastheid uitstekend geschikt voor vloeren.



De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug 

van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De 

Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan 

worden.

<houtbeschrijving>

< H o u t s o o r t  L a t i j n >

Enkele voordelen op een rijtje:
• Krimpen en uitzetten is nagenoeg uitgesloten door de opbouw van meerdere lagen hout
• Eenvoudig zelf te monteren door een perfecte passing
• Verantwoord houtgebruik omdat er een hoger rendement uit een boom wordt gehaald
• Geschikt voor vele doeleinden
• Vastleggen is niet noodzakelijk
• Uitstraling van een planken vloer

Hout
Hout is een natuurproduct. Hierdoor kunnen verschillen in visuele uitstraling optreden. Tevens kan er krimp of uitzetting ontstaan, 
afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Dit wordt bij de Duoplank beperkt doordat er een verlijming plaatsvindt van 
meerdere lagen hout. Om dit werken nog verder te beperken, kan de vloer vast aan de ondergrond gemonteerd worden.

Uw leverancier:

M i l l e t t i a  l a u r e n t i i

Technische eigenschappen Duoplank Wengé:

Houtsoort van de toplaag 
Wengé (dikte 5,9 mm)

Hardheid toplaag 
10600 N

Type van de onderplaat 
Multiplex

Afmetingen 
Totale dikte 20,5 mm, breedte 180 mm, lengte: vallend 
(hoofdlengte ligt tussen 1,80 en 2,5 mtr)

Sortering 
FAS

Profiel 
Rondom mes en groef met of zonder velling aan de  
lange zijde

Oppervlakte behandeling 
De Duoplank is standaard geschuurd en, waar nodig, gestopt

Verlijming 
Watervast

Afwerking 
Oliën: Behandeling met olie geeft het hout een wat doods 
aanzien. Een behandeling met was geeft een fraai resultaat. 
Lakken matig: Door de de grove nerf en bepaalde inhouds-
stoffen geeft de oppervlaktebehandeling vaak problemen.



De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug 

van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De 

Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan 

worden.

M i l i c i a  e x c e l s a

Iroko groeit in Afrika en behoort tot de lichte, hardere houtsoorten. Het verse hout heeft een botergele 

tot bruingele kleur. Iroko is een sterke, zeer duurzame houtsoort die weinig werkt. Iroko is geschikt voor 

vele doeleinden o.a. kozijnen, ramen en f ineer. Iroko is door zijn uitstraling en slijtvastheid uitstekend 

geschikt voor vloeren.



De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug 

van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De 

Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan 

worden.

<houtbeschrijving>

< H o u t s o o r t  L a t i j n >

Enkele voordelen op een rijtje:
• Krimpen en uitzetten is nagenoeg uitgesloten door de opbouw van meerdere lagen hout
• Eenvoudig zelf te monteren door een perfecte passing
• Verantwoord houtgebruik omdat er een hoger rendement uit een boom wordt gehaald
• Geschikt voor vele doeleinden
• Vastleggen is niet noodzakelijk
• Uitstraling van een planken vloer

Hout
Hout is een natuurproduct. Hierdoor kunnen verschillen in visuele uitstraling optreden. Tevens kan er krimp of uitzetting ontstaan, 
afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Dit wordt bij de Duoplank beperkt doordat er een verlijming plaatsvindt van 
meerdere lagen hout. Om dit werken nog verder te beperken, kan de vloer vast aan de ondergrond gemonteerd worden.

Uw leverancier:

M i l i c i a  e x c e l s a

Technische eigenschappen Duoplank Iroko:

Houtsoort van de toplaag 
Iroko (dikte 5,9 mm)

Hardheid toplaag 
5600 N

Type van de onderplaat 
Multiplex

Afmetingen 
Totale dikte 20,5 mm, breedte 180 mm, lengte: vallend 
(hoofdlengte ligt tussen 1,80 en 2,5 mtr)

Sortering 
FAS

Profiel 
Rondom mes en groef met of zonder velling aan de  
lange zijde

Oppervlakte behandeling 
De Duoplank is standaard geschuurd en, waar nodig, gestopt

Verlijming 
Watervast

Afwerking 
Oliën goed, lakken goed



I n t s i a  B i j u g a

Merbau groeit in Indonesië en behoort tot de donkere, harde houtsoorten. Het verse hout is geel tot 

oranjebruin. Na droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een donkere, soms roodbruine 

kleur. Merbau is door zijn uitstraling, hard- en slijtvastheid wereldwijd een populaire houtsoort. Merbau 

is zeer duurzaam en daardoor geschikt voor zowel binnen- als buitenwerk. Merbau wordt onder andere 

gebruikt voor kozijnen, trappen en steigerdekken.

De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug 

van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De 

Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan 

worden.



De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug 

van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De 

Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan 

worden.

<houtbeschrijving>

< H o u t s o o r t  L a t i j n >

Enkele voordelen op een rijtje:
• Krimpen en uitzetten is nagenoeg uitgesloten door de opbouw van meerdere lagen hout
• Eenvoudig zelf te monteren door een perfecte passing
• Verantwoord houtgebruik omdat er een hoger rendement uit een boom wordt gehaald
• Geschikt voor vele doeleinden
• Vastleggen is niet noodzakelijk
• Uitstraling van een planken vloer

Hout
Hout is een natuurproduct. Hierdoor kunnen verschillen in visuele uitstraling optreden. Tevens kan er krimp of uitzetting ontstaan, 
afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Dit wordt bij de Duoplank beperkt doordat er een verlijming plaatsvindt van 
meerdere lagen hout. Om dit werken nog verder te beperken, kan de vloer vast aan de ondergrond gemonteerd worden.

Uw leverancier:

I n t s i a  B i j u g a

Technische eigenschappen Duoplank Merbau:

Houtsoort van de toplaag 
Merbau (dikte 5,9 mm)

Hardheid toplaag 
6700 N

Type van de onderplaat 
Multiplex

Afmetingen 
Totale dikte 20,5 mm, breedte 180 mm, lengte: vallend 
(hoofdlengte ligt tussen 1,80 en 2,5 mtr)

Sortering 
FAS

Profiel 
Rondom mes en groef met of zonder velling aan de  
lange zijde

Oppervlakte behandeling 
De Duoplank is standaard geschuurd en, waar nodig, gestopt

Verlijming 
Watervast

Afwerking 
Oliën goed, lakken goed


