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Triplex / multiplex
Berken multiplex, Russisch (interieur)
afmeting
dikte
kwaliteit

153 x 153
3-4-5-6-8-9-12-15-18-21 mm
B/BB-BB/BB-C/C (ev. B/B-BB/CP-BB/C-CP/CP-CP/C)

Berken multiplex wbp, Fins/ Russisch
afmeting
dikte
kwaliteit

122/125/130/153 x 183/244/250/305/366
4-6-6½-9-12-15-18-21-24-27-30-40 mm
B/BB-S/BB-BB/BB-CP/CP-CP/C-BB/CP

Berken multiplex blank gelakt
afmeting
dikte

244/250 x 122/125
9-18 mm (ook andere diktes mogelijk)

Berken vliegtuigtriplex wbp
afmeting
dikte

155 x 155
1-1½-2 mm (ev. 0,4-0,6-0,8-1,2-2,5-3 mm)

Berken multiplex II-z WIT hpl
afmeting
dikte

244/250/305 x 122/125/130
6-6½-9-12-15-18-24-30-40 mm

Berken multiplex II-z ZWART hpl
afmeting
dikte

244/250/305 x 122/125/130
18 mm (ook andere diktes mogelijk)

Berken multiplex geplakt met hpl naar keus
afmeting
dikte

244/250/305 x 122/125/130
6½-9-12-15-18-21-24-27-30-40 mm

zie pagina 16

Berken multiplex melamine beuken
afmeting
dikte

250 x 125
15-18-21 mm

Beuken(gest.) multiplex door en door
afmeting
dikte

250 x 122/125
4-6-8-10-12-15-18-25-30-40 mm

Buigtriplex FUMA
afmeting
dikte

122 x 250 250 x 122
5-7-8-16 mm

buigtriplex ook mogelijk met diverse ﬁneren, bijv. mahonie, essen, eiken, beuken, anigré, bamboe

Buigtriplex okoumé (ev. gegrond mogelijk)
afmeting
dikte

250 x 125
1½-3 mm

Mixed hardwood multiplex (wbp)
afmeting
dikte

244/250 x 122
ev. 305 x 153
4-8-9-12-15-18-22-25 mm

Multiplex/triplex geﬁneerd
diverse houtsoorten, afmetingen en diktes, I-z en II-z, zie ook “geﬁneerd plaatmateriaal”; op voorraad
o.a. eiken, esdoorn, essen, beuken, kersen, lariks, mahonie, teak, noten, wengé

Okoumé multiplex wbp
afmeting
dikte

250 x 122 / 310 x 153
4-6-8-10-12-15-18-20-22-25-30-40 mm

310 x 183
6-8-10-12-15-18

215/235 x 95/100/105
40 mm

ook gegrond uit voorraad leverbaar en ev. met FSC-keurmerk en/of KOMO

(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Triplex / multiplex

vervolg

Plastiplex II-z WIT hpl
populieren multiplex met hpl wit II-zijdig (zwart of andere kleuren ook verkrijgbaar)

afmeting
dikte

250/244 x 122
9-12-16-18 mm

Populieren multiplex
afmeting
dikte

250 x 122
4-6-9-12-15-16,5-18-22-25-30-40 mm

305/310 x 153/130
9-12-15-18-22 mm

ook gegrond leverbaar

Populieren multiplex 13-laags
afmeting
dikte

250 x 122
18 mm

Standbouwtriplex MR
afmeting
dikte

275 x 100
3,6 mm

Supergarant mahonie®
okoumé met duurzame mahonie dekﬁneer, met 30 jaar garantie, geschikt voor jachtbouw en geveltimmerwerk

afmeting
dikte

250 x 122
4-6-8-10-12-15-18 mm

Schilderklaar multiplex
Bruynzeel® Multipaint®
speciaal triplex voor buiten met II-z vochtbestendige overschilderbare kunstharscoating A/B, 15 jaar garantie

afmeting
dikte

250 x 122
10 -12-15-18 mm

Interstar® glad

berken multiplex met witte melamine ﬁlm van 240 gr/m² resp. 395 gr/m² (direct klaar voor aftimmerwerk)

afmeting
dikte

250 x 125
6½-9-12-15-18-21 mm

305 x 153
15-18 mm

Interstar® structuur wbp
berken multiplex met PPL-coating met lichte structuur en UV-bestendige transparante laklaag (geschikt
voor buitentoepassingen, carrosserie) meerdere kleuren mogelijk op aanvraag

kleur
afmeting
dikte

wit/wit
250 x 125
15-18 mm

zwart/wit, RAL 8019/9003, RAL 9022/9003
360 x 153
18 mm

I-paint® FSC
berken multiplex met 200 gr direct aﬂakbare paintfilm, 10 jaar garantie, voor binnen- en buitentoepassingen

afmeting
dikte

250 x 125
9-12-15-18-40 mm

300 x 150
9-12-15-18 mm

215 x 95/100
40 mm

235 x 105
40 mm

Populieren multiplex gegrond
afmeting
dikte

250 x 122
9-12-15-18-22 mm

310 x 153 ev. verkrijgbaar

Silverpaint+® multiplex wbp FSC & KOMO
berkenmultiplex met II-zijdig hoogwaardige, direct aﬂakbare paintfilm van 200 gr, 10 jaar garantie!

afmeting
dikte

250 x 125
9-12-15-18-21 mm

300 x 150
9-12-15-18-21 mm

UniPrime® multiplex wbp
II-zijdig zware toplaag met primer, 15 jaar garantie

afmeting
dikte

250 x 122
10-12-15-18-40 mm

215 x 95
40 mm
(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Schilderklaar multiplex

vervolg

UniPrime® FSC multiplex wbp
II-zijdig zware toplaag met primer, 15 jaar garantie op delaminatie

afmeting
dikte

250 x 122
4-6-8-10-12-15-18-22-25-40 mm

310 x 122
10-12-15-18 mm

215 x 95
40 mm

235 x 105
40 mm

UniPrime® FSC wbp boeistroken
25 jaar garantie, zware toplaag met primer, afgeschuinde onderzijde en afgeronde bovenzijde

afmeting
dikte

250/400/500 x 20/25/30/35/40
18 mm

X-Prime® Paint KOMO
hoogwaardige okoumétriplex met witte, schilderklare melamineﬁlm (200gr), 30 jaar garantie

afmeting
dikte

250 x 122
10-12-15-18 mm

310 x 153
10-12-15-18 mm

Garantie multiplex
Bruynzeel® Multipaint®
speciaal triplex voor buiten met II-z vochtbestendige overschilderbare kunstharscoating A/B, 15 jaar garantie

afmeting
dikte

250 x 122
10 -12-15-18 mm

Bruynzeel® Hechthout®
de hoogste kwaliteit okoumétriplex met praktisch foutloze dekﬁneren, A/B, 20 jaar garantie

afmeting
dikte

250 x 122
4-6-10 -12-15-18 mm

Bruynzeel® Suprahecht®
100% foutloze, gestoomde sapeli ﬁneren, A/B, 20 jaar garantie, geschikt voor o.a. jachtbouw en gevelbekleding

afmeting
dikte

250 x 122
4-5-7-10-12-15-18 mm

Bruynzeel® Multigroove®
vochtbestendige triplex met okoumé ﬁneer, t&gr (in lengterichting), decoratief toepasbaar, 10 jr garantie

afmeting
dikte

250 x 124,2
9 mm

I-paint® FSC
berken multiplex met 200 gr direct aﬂakbare paintfilm, 10 jaar garantie, voor binnen- en buitentoepassingen

afmeting
dikte

250 x 125
9-12-15-18-40 mm

300 x 150
9-12-15-18 mm

215 x 95/100
40 mm

235 x 105
40 mm

Silverpaint+® multiplex wbp FSC & KOMO
berkenmultiplex met II-zijdig hoogwaardige, grijze paintfilm van 200 gr, 10 jaar garantie!

afmeting
dikte

250 x 125
9-12-15-18-21 mm

300 x 150
9-12-15-18-21 mm

Supergarant® KOMO
‘Rolls-Royce’ onder de okouméplaten, met 30 jaar garantie, geschikt voor buitentoepassingen

afmeting
dikte

250 x 122
4-6-8-10-12-15-18-22-25-40 mm

310 x 153
10-12-15-18 mm

215 x 95
40 mm

Supergarant mahonie®
okoumé met duurzame mahonie dekﬁneer, met 30 jaar garantie, geschikt voor jachtbouw en geveltimmerwerk

afmeting
dikte

250 x 122
4-6-8-10-12-15-18 mm

UniPrime® multiplex wbp
II-zijdig zware toplaag met primer, 15 jaar garantie

afmeting
dikte

250 x 122
10-12-15-18-40 mm

215 x 95
40 mm
(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Garantie multiplex

vervolg

UniPrime® FSC multiplex wbp
II-zijdig zware toplaag met primer, 15 jaar garantie, ook verkrijgbaar als boeistroken 18mm

afmeting
dikte

250 x 122
4-6-8-10-12-15-18-22-25-40 mm

310 x 122
10-12-15-18 mm

215/235 x 95/105
40 mm

UniPrime® FSC wbp boeistroken
25 jaar garantie, zware toplaag met primer, afgeschuinde onderzijde en afgeronde bovenzijde

afmeting
dikte

250/400/500 x 20/25/30/35/40
18 mm

X-Prime® Paint KOMO
Hoogwaardige okoumétriplex met witte, schilderklare melamineﬁlm (200gr), 30 jaar garantie

afmeting
dikte

250 x 122
10-12-15-18 mm

310 x 153
10-12-15-18 mm

Deurmaten multiplex
Deurromp massief okoumé multiplex alustabiel FSC
2-zijdig d&d okoumé met aluminium stabilisatie laag (6mm onder oppervlak)

afmeting
dikte

215 x 95
235 x 95/110
40-54 mm

250 x 110/122

(300 x 122)

Deurromp mdf tricoya garant
Medite Tricoya® dekplaten 6mm, schuimvulling, randhout okoumé, 25 jr garantie op materiaal, 15 jr
garantie op delaminatie en kromtrekken

afmeting
dikte

215/235 x 95,
40-54-67 mm

235 x 110, 250/300 x 120

Deurromp light okoumé multiplex alu iso (Plus) FSC
Lichtgewicht, 2-zijdig okoumé dekplaten met aluminium stabilisatie laag (6mm onder oppervlak); Plus = meranti

afmeting
dikte

215 x 95
40 mm

235 x 95/110

250 x 110/120

(300 x 122)

I-paint® FSC
berken multiplex met 200 gr direct aﬂakbare paintfilm, 10 jaar garantie, voor binnen- en buitentoepassingen

afmeting
dikte

215 x 95/100
40 mm

235 x 105
40 mm

Okoumé multiplex wbp
afmeting
dikte

215/235 x 95/100/105
40 mm

ook gegrond uit voorraad leverbaar

Silverpaint® deurpaneel FSC
berkenmultiplex met II-zijdig hoogwaardige, direct aﬂakbare paintfilm van 200 gr, 10 jaar garantie!

afmeting
dikte

250 x 125
40 mm

215 x 95/100
40 mm

Silverpaint® ALU FSC
berken met 2 aluminium lagen (0,3mm), schilderklaar, met grijze paintfilm van 200gr/m², 10 jaar garantie!

afmeting
dikte

215/235 x 95
40 mm

235 x 105
40 mm

250 x 125
40 mm

Supergarant® KOMO
‘Rolls-Royce’ onder de okouméplaten, met 30 jaar garantie, geschikt voor buitentoepassingen

afmeting
dikte

215 x 95
40 mm

250 x 122
40 mm

Supergarant ALU® KOMO
d&d okoumé met 2 aluminiumlagen van 0,3 mm, 10 jaar garantie, II-z witte primer van 80μ

afmeting
dikte

215/235 x 95
40 mm

250 x 122
40 mm
(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Deurmaten multiplex

vervolg

UniPrime® FSC wbp deurpaneel gegroefdgegroefd
II-zijdig zware toplaag met primer, 15 jaar garantie op delaminatie
I-zijdig
II-zijdig
groefbreedte ca. 10 mm, h.o.h. 150 mm

afmeting
dikte

215 x 95
40 mm

235 x 105 / 250 x 122
40 mm

UniPrime® SuperLite deurpaneel FSC
30% lichter dan okoumé, binnenzijde schuim, voorzien van direct aﬂakbare phenolﬁlm, 10 jaar garantie

afmeting
dikte

211,5 x 93 231,5x101,5
40 mm
40 mm

250 x 122
40 mm

UniPrime® FSC Alustabieldeur wbp
25 jaar garantie, II-zijdig circa 0,3 mm dikke, dampremmende aluminium laag, circa 7mm onder toplaag

afmeting
dikte

215 x 95
40 mm

235 x 105
40 mm

250 x 120
40 mm

Constructie triplex / multiplex
Radiata pine underlayment
afmeting
dikte

244 x 122 B/C
9-12-15-18 mm

244 x 122 TG2
18 mm

244 x 61 TG4
18 mm

Fins vuren underlayment
afmeting
dikte

244 x 61/122
18 mm

Grenen underlayment
afmeting
dikte

244 x 122
10-12-18 mm

diverse andere soorten leverbaar (bijv. elliotis pine, metsäspruce, eucalyptus)

O.S.B. panel
afmeting
dikte

244 x 122
9-12-18 mm

244 x 122 TG2
18 mm

270/280 x 120
9 mm

244 x 59 TG4
12-15-18-22 mm

Betonmultiplex / Carrosserie
Berken betonmultiplex zwart II
afmeting
dikte

250 x 125 / 153 x 305
9-12-15-18-21-24 mm

Berken betonmultiplex zwart I
afmeting
dikte

244/250 x 122/125
9 mm

Berken betonmultiplex bruin (donker of licht)
afmeting
dikte

250 x 125 / 153 x 305
4-6-9-12-15-18-21-24-27 mm

andere kleuren ook mogeliik, zoals wit, groen, geel, rood, blauw, etc.

Betonmultiplex anti-slip
Fins berken combi triplex met decoratief, slijtvast anti-slip oppervlak

afmeting
dikte

250/305 x 125/153
9---30 mm

142 x 253
18 mm
(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Boards
Hardboard
afmeting
dikte

61/244/305 x 122
3-3,2 mm

Hdf
afmeting
dikte

244 x 122
2 mm

Geperforeerd hardboard
afmeting
dikte

200 x 122/90
6 mm

244 x 122
3 mm

Mdf buig
afmeting
dikte

305 x 122 dwars en langs
10 mm

Mdf Medite premier (standaard)
afmeting
dikte

244/275/305 x 122/153
244 x 183
3-4-6-9-12-15-16-18-19-22-25-30-32-36-38-40 mm

Mdf Medite MR/V313 (vochtbestendig)
afmeting
dikte

244/275/305 x 122/153
6-9-12-15-18-22-25-30 mm

244 x 183

Mdf Medite Exterieur (buitentoepassing)
afmeting
dikte

244/275/305 x 122
6-9-12-15-18-22-25 mm

275 x 153

Mdf Medite Tricoya Extreme
afmeting
dikte

244 x 122
6-9-12-15-18 mm

305 x 122
12-15-18 mm

Mdf Medite FR (vlamvertragend)
afmeting
dikte
klasse

244/305 x 122
4-6-9-12-15-18-22-25 mm
C

244/305 x 122, 275 x 153
6-12-15-18-25 mm
B

Mdf Topan E1 of V313
afmeting
dikte

244 x 122
18 mm

Mdf kraal- en V-groef
afmeting
dikte
soort

305 x 122
12, 18 mm
V313, kraal

244 x 122
9, 18 mm
V313, V

244 x 122
9, 19 mm
essen/eiken I-zijdig, V of kraal groef

Mdf grondeerfolie
afmeting
dikte

244/305 x 122
280 x 207
9-10-12-16-18-19-22-25-28-30-38 mm

Mdf V313 grondeerfolie
afmeting
dikte

244/305 x 122
12-16-18 mm

285 x 210
10-12-16-22-25-30 mm

415 x 210
16-19 mm

Mdf grondeerfolie met houtnerf
afmeting
dikte

280 x 207
18 mm
(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Boards

vervolg

Mdf kraaldeel wit voorgelakt (ook sponningschroten, gibodekkers, lijsten, etc)
afmeting
lengte

9/12 x 86/136
366 en 488 cm

Mdf hpl
wij plakken alle soorten en kleuren hpl op o.a. mdf!

Mdf lakboard II wit
afmeting
dikte

280 x 85/122/209
6 mm

Mdf lakboard I wit
afmeting
dikte

244 x 122
3 mm

Mdf melamine antraciet UD81
afmeting
dikte

244 x 122
8-18 mm

280 x 207 (V313)
18 mm

305 x 60/70 afgeband (abs/mel.)
18 mm

280 x 207

305 x 122

Mdf melamine beuken 609
afmeting
dikte

244 x 122
8 mm

Mdf melamine crèmebeige 707
afmeting
dikte

244 x 122
8-18 mm

Mdf melamine wit (structuur)
afmeting
dikte

244 x 122
10-12-16-18-22 mm

Mdf melamine wit (structuur) met ABS II-zijdig 2 mm
afmeting
dikte

305 x 40/50/60
18 mm

Mdf V313 melamine wit (structuur)
afmeting
dikte

244/305 x 122
9-12-16-18 mm

280 x 207

Mdf V313 melamine wit / grondeerfolie
afmeting
dikte

285 x 210
18 mm

Mdf melamine zwart 113 TST II
afmeting
dikte

244/305 x 122
18 mm

Mdf V313 melamine zwart (structuur)
afmeting
dikte

244/305 x 122
18 mm

Mdf door en door zwart super matt (Fibralux MR)
afmeting
dikte

305 x 122
18 mm

Mdf door en door zwart MR
afmeting
dikte

244/305 x 122
285/415 x 210
3-6-8-9-10-12-16-18-19-22-25-30-38 mm

Mdf door en door zwart brandvertragend
afmeting
dikte

305 x 122
18 mm
(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Boards

vervolg

Mdf door en door gekleurd
afmeting
dikte
kleur

280 x 210
10-19-25 mm
grijs, antraciet, rood, geel, blauw

Mdf door en door grijs met II-z zwart hdf (Twincolour)
afmeting
dikte

280 x 210
18-25 mm

Mdf spaanplaat (superpan)
afmeting
dikte

305 x 130
18 mm

Mdf geﬁneerd (ook op V313 beschikbaar)
diverse houtsoorten, afmetingen en diktes, I-z en II-z, zie ook “geﬁneerd plaatmateriaal”; op voorraad in
ieder geval mdf met o.a. eiken, essen, berken, beuken, kersen, mahonie, merbau, noten, wengé, zebrano

Zachtboard
afmeting
dikte

244 x 122
10-12½ mm

Spaanplaat
Spaanplaat E-1
afmeting
dikte

250/305 x 125
8-10-12-16-18-22-25-28-38-48 mm

280 x 207

410 x 205

Spaanplaat V313 (waterwerend)
afmeting
dikte

250/305 x 125
18-28 mm

280 x 207

Geplastiﬁceerde panelen wit
afmeting
dikte

250/305 x 25/30/40/50/60/80
18-22 mm

Geplastiﬁceerde panelen wit met PVC band 2mm II-z
afmeting
dikte

(250)/305 x 30/35/50/55/60/80
18 mm

Geplastiﬁceerd spaanplaat wit
oppervlak
afmeting
dikte

structuur
250/305 x 125
8-10-12-16-18-22-25-30 mm

280 x 207

glad
250 x 125
10-12-16 mm

Geplastiﬁceerd spaanplaat zwart 113TST
afmeting
dikte

250 x 125
18 mm

280 x 207

Spaanplaat geﬁneerd
met alle soorten ﬁneer mogelijk in diverse dikte en afmetingen, zie ook “geﬁneerd plaatmateriaal”

Spaanplaat met hpl
wij plakken alle soorten en kleuren hpl op spaanplaat en andere basisplaten!

Spaanplaat melamine
uit voorraad leveren wij de collectie Unilin Evola, zie pagina 14 ; daarnaast kunt u bij ons ook terecht voor
o.a. Egger, Abet, Wodego en Thermopal

(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Specialiteiten voor scheepsbetimmering
Sonopanel
geluidsisolerend sandwichpaneel, zware massaplaat, kern van circa 2.400 kg/m³

afmeting
dikte

250 x 125
11-15-17-19-21-23-25-29 mm

Teak kantrecht & plaathout, kd & ad
dikte
breedte

26-33-40-52-65-80-105 mm
divers

Teak / mahonie / noten sierlijn vloerplaat lichte bies
basis okoumé, toplaag 0,6 of 1,4 mm, interieurplaat, biesafstand 50mm, biesmaat 5mm

afmeting
dikte

250/305 x 125
divers

Teak / mahonie / noten sierlijn vloerplaat donkere bies
basis okoumé, toplaag 0,6 of 1,4 mm, interieurplaat, biesafstand 50mm, biesmaat 5mm

afmeting
dikte

250/305 x 125
divers

Teak sierlijn vloerplaat met rubber bies
basis okoumé, toplaag 1,4 of 2,4 mm, exterieurplaat, biesafstand 50mm, biesmaat 5mm

afmeting
dikte

250/305 x 125
divers

Teak dekdeeltjes
op maat verkrijgbaar

Scheepshoekproﬁelen
uitvoering:

15/16 of 18/19 mm okoumé, lengte 250 cm

radius

30, 40, 70, 100, 130, 170, 250

afwerking

kaal of geﬁneerd met mahonie, essen, kersen, teak, maple etc.; ook leverbaar met hpl

Hpl sierlijn lichte of zwarte bies
afmeting
dikte

305 x 130
0,9 mm

kleuren

teak, mahonie, kersen of grijs

HuyPl divers
afmeting
dikte

244 x 122
0,8 mm

305 x 130

kleuren

wit, zwart, ivoorwit

Fineer / geﬁneerd
teak, mahonie, noten, kersen, eiken en veel meer ﬁneren verkrijgbaar; 0,6 tot 2,5 mm dik, in boekjes,
op Decoﬂex, 3ply of op multiplex, mdf, spaanplaat; vele soorten op voorraad; zie ook pag. 18

Supergarant mahonie®
okoumé met duurzame mahonie dekﬁneer (dosse), 30 jaar garantie

afmeting
dikte

250 x 122
4-6-8-10-12-15-18 mm

Interstar® glad
berken multiplex met witte melamine ﬁlm van 240 gr/m² resp. 395 gr/m² (direct klaar voor aftimmerwerk)

afmeting
dikte

250 x 125
6½-9-12-15-18-21 mm

305 x 153
15-18 mm

Interstar® structuur wbp
berken multiplex met PPL-coating met lichte structuur en UV-bestendige transparante laklaag (geschikte
voor buitentoepassingen, carrosserie), meerdere kleuren mogelijk op aanvraag

kleur
afmeting
dikte

wit/wit
250 x 125
15-18 mm

zwart/wit, RAL 8019/9003, RAL 9022/9003
360 x 153
18 mm
(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Specialiteiten voor scheepsbetimmering

vervolg

Bruynzeel® Hechthout®
de hoogste kwaliteit okoumétriplex met praktisch foutloze dekﬁneren, A/B, 20 jaar garantie

afmeting
dikte

250 x 122
4-6-10 -12-15-18 mm

Bruynzeel® Suprahecht®
100% foutloze, gestoomde sapeli ﬁneren, A/B, 20 jaar garantie, geschikt voor o.a. jachtbouw en gevelbekleding

afmeting
dikte

250 x 122
4-5-7-10-12-15-18 mm

Bruynzeel® Regina®
mahonietriplex met gestoomde, praktisch foutloze, sapeli dekﬁneren, okoumé basis, A/B, 10 jaar garantie

afmeting
dikte

250 x 122
7-10-12-15-18 mm

Bruynzeel® Multigroove®
vochtbestendige triplex met okoumé ﬁneer, t&gr (in lengterichting), decoratief toepasbaar, 10 jr garantie

afmeting
dikte

250 x 124,2
9 mm

Bruynzeel® solid teak
d&d teakstroken (37mm) met zwarte biezen (4mm) voor o.a. scheepsdekken, terrassen, badkamers;
beschikbaarheid in overleg

Bruynzeel® marine decking
teak vloerplaten voor het leggen van een dek, kern van Hechthout® met rubber biezen (5mm) ingelegd,
dambreedte 45mm, twee teak lagen van 2x1,5 mm (eﬀectief 2,2mm dik), 10 jaar garantie;
beschikbaarheid in overleg

Bruynzeel® Decora® wand en vloer
okoumétriplex wbp met edelﬁneer (teak, mahonie of anders) van 0,6, houten biezen (zwart of licht), interieur;
beschikbaarheid in overleg

Berken multiplex CP/CP
afmeting
dikte

244/250/305 x 122/125/130
6-6½-9-12-15-18(-24-30-40) mm

Berken multiplex II-z WIT hpl
afmeting
dikte

244/250/305 x 122/125/130
6-6½-9-12-15-18(-24-30-40) mm

Massief hout divers, kantrecht & plaathout, ad & kd
Mahonie (Sipo, Sapeli, Khaya), noten, kersen, eiken, afzelia doussie, iroko, afrormosia en veel meer
in diverse diktes/lengtes; zie massief hout vanaf pag. 44

Mixed hardwood wpb
afmeting
dikte

244 x 122
4-9-12-15-18 mm

Okoumé multiplex wbp
afmeting
dikte

250 x 122 / 310 x 153
4-6-8-10-12-15-18-20-22-25-30-40 mm

310 x 183
6-8-10-12-15-18

215/235 x 95/100/105
40 mm

ook gegrond uit voorraad leverbaar en ev. met FSC-keurmerk en/of KOMO

Proﬁ-decks
lengtes
dikte

80 -- 300 x 122
5 mm

60 -- 300 x 110/122
5 mm

houtsoort

beuken, eiken, wengé, elzen,
esdoorn, kersen gest.

noten, teak

(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Decoratief hpl / gemelamineerd spaan
Unilin Evola
Unilin Evola is een prachtige, inspirerende collectie decoratief plaatmateriaal
met 195 decoren, 13 verschillende structuren, gemaakt van 85% gerecycled
hout en beschikbaar in hpl, melamine en kantenband.
Wij zijn voorraadhoudende dealer van dit topmerk en voorzien u graag van
alle informatie. Neem contact met ons op voor een uitgebreide brochure of
stalenmap!

Gemelamineerd spaanplaat
2500 x 1250 x 18 mm

2800 x 2070 x 18/19 mm

Hpl
3050 x 1300 x 0,7 mm

2105 x 950 x 0,7 mm

Kantenband
melamine: 23 x 0,35 mm (voorgelijmd of ongelijmd)

3050 x 1300 x 0,8 mm in kern gekleurd
abs: 23 x 1 of 2 mm

Meubelpanelen
2500 x 400/600 x 18 mm
Basisplaten
Unilin Evola is standaard verkrijgbaar op spaanplaat, maar kan ook geleverd worden op: vochtwerend spaanplaat, brandvertragende spaanplaat, mdf, vochtwerend mdf, mdf zonder toegevoegde formaldehyde en zwart vochtwerend mdf.

(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Decoratief hpl / gemelamineerd spaan

vervolg

Unilin Evola
Clicwall
diverse decoren zijn verkrijgbaar op Clicwall panelen; afmeting 2785 x 618/600 x 10 mm
Oppervlakte structuren
Unilin Evola is leverbaar in 13 verschillende structuren, waarvan 4 synchroonstructuren. Deze structuur volgt perfect de
tekening van het hout.

BST – Topmat

CST – Soft Pearl

M01 – Metallic

M02 – Lime

MST - Supermat

V1A – Dainty Oak (syn)

V8A – Royal Oak (syn)

V9A – Heritage Oak (syn)

W03 – Linewood

W04 - Deepwood

W05 – Brushed Wood

W06 – Veneer Wood

Z4L – Minnesota Oak (syn) W06 – Veneer Wood(2)

Inspiratie

Voor welke uitvoering u ook kiest, de decoren zijn altijd kleurvast en bestand
tegen de invloed van UV-licht. Het hpl van Unilin is niet alleen kleurvast, maar
ook stootvast en krasbestendig. Deze robuuste eigenschappen zorgen ervoor dat
het materiaal lang meegaat. Vraag snel de meest recente stalenmap aan of kijk
op www.unilinpanels.com
(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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M02 – Lime(2)

Decoratief hpl / gemelamineerd spaan

vervolg

HuyPl
een eenvoudige, aantrekkelijk geprijsde eigen collectie hpl, diverse kleuren; wit, zwart en beige onder andere standaard op voorraad

afmeting
dikte

244 x 122
0,8 mm

305 x 130

Diverse merken hpl & gemelamineerd spaan
ook leveren wij andere gerenommeerde merken, zoals

Duropal, Thermopal, Resopal, Polyrey, Finsa, Egger, Plastica, Abet, Arpa & Formica

Vraag gerust meer informatie (stalenboxen, brochures, prijzen) aan omtrent de complete collecties van bovenstaande merken.
Daarnaast leveren wij allerlei bijpassend kantenband.

Plakservice
Huyskamp staat al jaren in voor een goede service. Een steeds uitgebreidere voorraad is hier onder meer een bewijs van. Snelle leveringen, kwaliteit en veel ﬂexibiliteit zijn voor ons nummer 1. Zo zijn wij u ook graag van dienst als het gaat om geplakte hpl platen.
Dit kan uiteraard op alle beschikbare basisplaten zoals multiplex, mdf of spaanplaat. Op voorraad hebben we standaard berken
multiplex met wit en zwart hpl en populieren multiplex met wit hpl in diverse diktes.

Kies uw merk hpl en basisdrager en wij plakken voor u op maat!
(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Volkern/compactplaten

Compactplaat is een zogenaamd High Pressure Laminate, oftewel een gelamineerde plaat die onder zeer hoge druk is geperst. Er zijn
veel fabrikanten die dergelijke platen leveren, waarvan Trespa de meest bekende is. Trespa platen worden gevormd door houtvezels
onder hoge druk en bij hoge temperaturen samen te persen, hierdoor ontstaat een plaat met een hoge dichtheid en een zeer harde
kern. Aan weerszijden wordt de plaat afgewerkt met een toplaag van fenolhars. Deze toplaag is leverbaar in een groot aantal afwerkingsvormen, kleuren en motieven. Compactplaat is bestand tegen alle weersinvloeden, grote temperatuurverschillen en UV-straling.
Om die reden wordt het veel toegepast als gevelelement. Compactplaat is goed te bewerken met timmermansgereedschappen, ook
voor de doe-het-zelver.
Wij leveren diverse soorten volkern/compactplaten waaronder de merken Trespa, Abet MEG, Ki-Kern en een eigen huismerk (HuyKern).

Vraag ons naar de vele mogelijkheden en technische informatie!

(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Geﬁneerd plaatmateriaal
H. Huyskamp’s Fijnhouthandel heeft oneindig veel mogelijkheden op het gebied van ﬁneer en geﬁneerd plaatmateriaal.
Ook hebben wij een grote hoeveelheid geﬁneerde platen op voorraad. Informeer bij één van onze verkopers naar
beschikbaarheid, levertijden en de vele diverse mogelijkheden.
Op VOORRAAD hebben wij onder meer:
•
MDF met essen, beuken, grenen, kersen, mahonie, noten, wengé en legio soorten eiken;
•
MEUBELPLAAT met eiken, elzen, esdoorn, essen en mahonie;
•
MULTIPLEX (berken/populieren/meranti/okoumé) met eiken, jap.eiken, esdoorn, noten, beuken, grenen, teak,
wengé, iroko, kersen en mahonie.
Naast onze grote voorraad is in principe iedere houtsoort verkrijgbaar op welke drager dan ook, dosse of kwartiers, I of II
zijdig, in uiteenlopende diktes. Wij leveren ook aparte ﬁneersoorten zoals bijvoorbeeld kantano berken, dibétou, etimoé,
imbuia, bamboe, louro faia, makoré pommelé, moabi, vogelogenesdoorn, bubinga, ebben, palissander en diverse
wortelsoorten. De levertijd is dan ongeveer 2 weken. Voor bijpassend randﬁneer kunt u eveneens bij ons terecht.
Daarnaast zijn legio mogelijkheden op het gebied van bewerkingen, zoals borstelen, scratchen, oliën, boringen, afbanden.

Wij leveren ook een aantal speciﬁeke ﬁneerproducten/merken, o.a.:

(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Geﬁneerd plaatmateriaal (merken)

vervolg

Querkus is een uitgebreide eiken ﬁneer collectie met verschillende looks en
ﬁneerdiktes. De basisplaat is mdf, ﬂexpapier of een sheet. Daarnaast is voor
elke look bijpassend kantenband ontwikkeld. Wij zijn voorraadhoudende
dealer van dit topmerk en voorzien u graag van alle informatie. Vraag een
uitgebreide brochure of stalenmap aan!

(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Geﬁneerd plaatmateriaal (merken)

vervolg

1.

Toplaag :

Hier kiest u het uiterlijk van het ﬁneer, oftewel de

2.

Drager :

Standaard mdf 18mm, afmetingen 250 x 124 en 305 x 122 cm. Andere dragers en afmetingen
zijn mogelijk op aanvraag.

3.

Tegenlaag :

Een geﬁneerde plaat moet altijd van een backing worden voorzien voor een goede stabiliteit.

Als eerste bepaalt u het uitzicht van uw Querkus ﬁneerproduct. Denk hierbij goed na welke sfeer u als eindresultaat
wenst te bereiken. Afhankelijk van de gekozen look zijn verschillende ﬁneerdiktes beschikbaar, die gekozen kunnen
worden in functie van het budget of de gewenste nabewerking. Voor een massief uitzicht worden ﬁneerstroken van
verschillende bomen met elkaar gecombineerd volgens de unieke ‘mixmatch’ voegmethode. Hierdoor hebben de platen
een geplankt uiterlijk maar zijn ze onderling wel nog passend.
Oak Natural:
Oak Vintage retro:
Oak Vintage original:
Oak Vintage intense:
Oak Smoked:

Natural Adagio, Natural Allegro en Natural Vivace
Vintage retro HOBOKEN, Vintage retro HARLEM en Vintage retro BALTIMORE
Vintage original HOBOKEN, Vintage original HARLEM en Vintage original BALTIMORE
Vintage intense HOBOKEN, Vintage intense HARLEM en Vintage intense BALTIMORE
Smoked Havana, Smoked Arabica en Smoked Robusta

Elke look is al dan niet verkrijgbaar in een aantal diktes, die je kiest in functie van het budget of de gewenste ‘touch’.

De structuur van eikenhout leent zich perfect tot het aanbrengen van verschillende oppervlaktebewerkingen. Hierdoor
wordt de beleving van ﬁneer extra benadrukt. U voelt de echtheid van het materiaal en het onderscheid met de vele
imitaties op de markt. U kunt kiezen voor de volgende afwerkingen: Plain (eﬀen, voorgeschuurd, korrel 120), Brushed in
drie types, Scratched in 5 types, Distressed (hamerinslag) en Embossed (verweerde look & feel).

(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Geﬁneerd plaatmateriaal (merken)

vervolg

Flex is een gevoegd vel ﬁneer dat heel gemakkelijk
te verwerken is. Het ﬁneervel wordt eerst op een
papier geperst, waarna de houtvezels worden
gebroken. Hierdoor krijgen we een uiterst ﬂexibel
vel ﬁneerhout. Afmetingen zijn 305 x 122 en 275
x 122 cm.

1.

Toplaag :

Het Querkus-ﬁneer met de gekozen
(enkel Natural, Vintage retro of Smoked),
mm)
(Plain, Brushed type B1 of Scratched type S1)

2.

Tegenlaag :

Papieren onderlaag in de tint van de gekozen look

(0,6

Losse vellen voor toepassingen waarbij verlijming
op alternatieve dragers nodig is. De
ﬁneereigenschappen en –dikte van Vintage original
en intense laten niet toe om het gevoegde vel te
ﬂexen. Hiervoor is de SHEET geproduceerd.
Afmeting 305 x 122 cm.

1.

Toplaag :

Het Querkus-ﬁneer met de gekozen
(enkel Vintage original of Vintage intense),
(afhankelijk van de gekozen look 1 mm of 3,5, mm)
(afhankelijk van de gekozen look
Plain of Embossed type E1)

2.

Tegenlaag :

Sheets zijn voorzien van een stevig vlies waardoor de vellen gemakkelijk te manipuleren zijn en
ook de verlijming probleemloos gaat

Voor elke ‘LOOK’ is bijpassend kantenband
ontwikkeld. Hiermee biedt Querkus een
totaaloplossing aan en kan elk project tot in de
details worden afgewerkt.
Breedtes zijn 26 mm en 46 mm en diktes variëren
van 0,6 mm tot 1,9 mm. Mogelijke afwerkingen zijn
Plain, Brushed, Scratched en Embossed.

Kijk ook op: www.querkusdecospan.com

(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Geﬁneerd plaatmateriaal (merken)

vervolg

Shinnoki is een collectie ﬁneerproducten kant-en-klaar voor gebruik en
even gemakkelijk om te verwerken als een melamineplaat, maar met
dezelfde unieke look en feel die typisch is voor echt houtfineer. Shinnoki
is een compleet programma met mdf panelen, bijpassende laminaten
en kantenbanden, die allemaal snel leverbaar zijn in 16 eigentijdse
kleuren. Vraag een uitgebreide brochure of stalenmap aan!

Deze foto’s zijn de weerspiegeling van een uniek stukje hout en zijn daarom niet bindend voor toekomstige leveringen

(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Geﬁneerd plaatmateriaal (merken)

vervolg
De afgewerkte platen van Shinnoki
bestaan uit een toplaag van ﬁneer,
een mdf-kern van 18 mm en een
tegenlaag voor de stabiliteit. Ze
worden geleverd met makkelijk te
verwijderen transparante folie.
Afmeting is 279 x 124 cm.

Het afgewerkte ﬁneerlaminaat van
Shinnoki bestaat uit gebeitst en
gevernist ﬁneer van echt hout, dat
wordt geperst op met fenolhars
geïmpregneerd papier. Het resultaat
is stevig en tegelijkertijd
licht buigbaar product dat even
gemakkelijk kan worden toegepast
als decoratief hogedruklaminaat.
Afmetingen zijn 305 x 122 cm en
215 x 100 cm en de dikte is 1 mm.

Voor een naadloze afwerking van de
randen kan u kiezen uit een
assortiment kant-en-klare
kantenbanden in verschillende
kleuren en stijlen.
Shinnoki beschikt over abs band
(1mm, hoogte 24 of 48 mm x 100
m1) en ﬁneerband (0,6 mm, hoogte
24 of 48 mm x 100 m1).

De voordelen die Shinnoki u biedt:
•
•
•
•
•
•
•

16 trendy designs met echt ﬁneer, waarvan 7 op basis van Europees eiken
consistente kleuren en kwaliteit dankzij de mixmatch-techniek en industriële verwerking
de kant-en-klare oppervlakken maken de verwerking extreem snel, eenvoudig en prijsgunstig
compleet assortiment inclusief panelen, laminaten en kantenbanden
afkomstig uit goed beheerde bossen, FSC®-gecertiﬁceerd
direct uit voorraad leverbaar
bepaalde afwerkingen kunnen gecombineerd worden met Par-Ky® en Cabbani® -vloeren

Kijk ook op: www.shinnoki.com

(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Geﬁneerd plaatmateriaal (merken)

vervolg
Nørdus biedt een toegankelijke collectie van geﬁneerd
plaatmateriaal die perfect inspeelt op de hedendaagse trend
van Scandinavische en modernistische interieuromgeving. De
Nørdus collectie bevat 8 ﬁneren van alleen het beste naald- en
berkenhout. De ﬁneerdikte kan gekozen worden tussen 0,6 en
1,5 mm. Vraag een uitgebreide brochure of stalenmap aan!

Deze foto’s zijn de weerspiegeling van een uniek stukje hout en zijn daarom niet bindend voor toekomstige leveringen

Nørdus eigenschappen:
•
•
•
•
•
•

geïnspireerd op de Scandinavische trend
massief karakter zonder optische onderbreking
ﬁneerdikte tussen 0,6 en 1,5 mm
voor elk design passend kantenband en ﬂex
vele bewerkingsmogelijkheden
8 soorten ﬁneer en op aanvraag verkrijgbaar in diverse afwerkingen

(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Geﬁneerd plaatmateriaal (merken)

vervolg
Een Nørdus plaat is opgebouwd uit een
ﬁneerhouten toplaag van 0,6 of 1,5 mm, een
drager van 18 mm mdf en een tegenﬁneer
voor de stabiliteit.
Afmetingen zijn 279 x 124 en 250 x 122 cm.

Flex is een gevoegd vel ﬁneer dat heel
gemakkelijk te verwerken is. Het ﬁneervel
wordt eerst op een papier geperst, waarna
de houtvezels worden gebroken. Hierdoor
krijgen we een uiterst ﬂexibel vel ﬁneerhout
dat zowel vlak als gebogen kan worden
verwerkt. Afmetingen zijn 305 x 124, 250
x 124 en 275 x 122 cm. De toplaag van een
Nørdus ﬂex bestaat steeds uit een gevoegd
vel van 0,6 mm.
Van elk design zijn er bijpassende kantenbanden ontwikkeld. Op die manier kunnen
de randen van de Nørdus platen perfect
afgewerkt worden. Alle kantenbanden zijn
opgebouwd uit ﬁneerhout met versterkend
vlies, niet voorgelijmd en verpakt in rollen
van 50m1. Alle kanten zijn zowel verkrijgbaar in hoogte 26 mm als 46 mm. Mogelijke
afwerkingen zijn Plain en Brushed.

Kijk ook op: www.nordusdecospan.com

(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Geﬁneerd plaatmateriaal (merken)

vervolg

Look’Likes is een collectie samengestelde ﬁneren waarbij continuïteit en creativiteit de
sleutelwoorden zijn. Het wordt gemaakt van echt hout, maar niet van de echte houtsoort.
Houtsoorten zoals ayous, ﬁchte en populier krijgen het uiterlijk van een andere houtsoort
zoals eiken, ebbenhout of teak. De collectie bestaat uit totaal 15 decoren die beschikbaar
zijn als geﬁneerd plaatmateriaal (panels), ply, ﬂex of als behang. Daarnaast is bijpassend
kantenband verkrijgbaar!

Sweet Lime

Salty Lime

Pepper Lime

Dark Lime

Santos Palissander

Ebony Quarter 37

Wengé Quarter 12

Teak Crown

Teal Quarter

Zebrano

Wengé Quarter 08

Ebony Quarter 33

Berken 15

Eiken Quarter 01

Eiken Quarter 04

Deze foto’s zijn de weerspiegeling van een uniek stukje hout en zijn daarom niet bindend voor toekomstige leveringen

Kijk ook op: www.looklikesdecospan.com

(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Geﬁneerd plaatmateriaal (merken)

vervolg
Keuze uit mdf, spaanplaat, meubelplaat of
multiplex in verschillende diktes en afmetingen.
Toplaag bestaat uit één van de 15 decoren. De
achterzijde kan ook worden voorzien van
hetzelfde decor of een backingﬁneer.

Een soepel ﬁneervel dat bestaat uit twee (2-ply)
of drie (3-ply) lagen ﬁneerhout. Door de extra
dikte zijn groeven mogelijk in de toplaag.

Look’Likes ﬂex is een samengesteld ﬁneer dat
heel gemakkelijk te verwerken is. Dit zijn
ﬂexibele vellen ﬁneerhout die onmiddelijk klaar
zijn voor gebruik. De totale dikte van Look’Likes
ﬂex bedraagt tussen 0,4 en 0,6 mm.

Look’Likes wallpaper is een trendsettende
wandbekleding die de luxe en warmte van hout
combineert met het gebruiksgemak van
behangpapier. De totale dikte van Look’Likes
wallpaper is tussen de 0,4 en 0,6 mm. Rollen zijn
305 x 60 cm en de papieren onderlaag is in de
tint van de gekozen houtsoort.

Voor een naadloze afwerking van de randen kan
u kiezen voor kantenband. Zo is van iedere kleur
kantenband beschikbaar in de afmeting 24 x 0,6
mm ﬁneer.

Kijk ook op: www.looklikesdecospan.com

(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Geﬁneerd plaatmateriaal (merken)

vervolg

Geef het interieur een extra dimensie met houten muurbekleding. Astrata
zorgt voor een warme en natuurlijke uitstraling. Alle Astrata-producten
zijn verkrijgbaar in 3 varianten: tegels, planken en balken. Alle houten
wandbekleding is afkomstig van eiken. Deze houtsoort staat garant voor
een karaktervolle en tijdloze uitstraling. Alle producten zijn verkrijgbaar in
verschillende kleuren en zijn snel en eenvoudig te plaatsen.

Astrata tegels
Astrata tegels is wandbekleding op basis van gesneden hout van gerecyclede oude eiken balken. Door de verschillende
diktes van de plankjes ontstaat een subtiel 3D oppervlak. Diverse decoren zijn ook verkrijgbaar op Clicwall panelen;
afmeting 2785 x 618/600 x 10 mm.

Eigenschappen:
•
•
•
•
•

ecologisch product door het upcyclen van oude eiken balken
een karaktervolle en tijdloze uitstraling
naadloze afwerking
zeer eenvoudige installatie met een minimum aan gereedschappen
verpakt per 1 m2 in een stevige doos

Kleuren:

Astrata panelen zijn verkrijgbaar in 3 kleuren, te weten Oak Vintage Baltimore, Oak Vintage Harlem en Oak Vintage
Hoboken. Deze panelen zijn eventueel passend bij de ﬁneerplaten van Querkus (zie pagina 19).

Inhoud van een doos:

Een paneel is 80 x 40 x 1,4 cm en is voorzien van een tand (bovenaan) en groef (onderaan). De panelen zitten per 3 stuks
verpakt in een doos. Hierdoor zit er in elke doos 1 m2 en kan je heel eenvoudig het aantal te bestellen dozen bepalen
(netto 0,96 m2 per doos).

(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Geﬁneerd plaatmateriaal (merken)

vervolg

Astrata planken
Astrata planken zijn geﬁneerde en voorgeproﬁleerde eiken planken voor decoratieve wandbekleding. Deze eenvoudig te
monteren lambrisering is voorzien van een tand- en groefverbinding waarbij de planken onzichtbaar genageld kunnen
worden. De planken zijn beschikbaar in 3 verschillende breedtes (124, 166 en 190 mm) die bovendien onderling gecombineerd kunnen worden. Lengtes van de planken: 303 en 150 cm. De dikte is 13 mm.

Eigenschappen:
•
•
•
•
•

zeer eenvoudige installatie
onzichtbare bevestiging dankzij blinde vernageling of clips
brute planken en zelf te personaliseren of in één van de 6 eigentijdse kleuren
verkrijgbaar vanaf 50 m2 onbehandeld of 150 m2 behandeld
ook te verkrijgen op brandvertragend mdf

Astrata balken
Astrata balken zijn geﬁneerde balken voor decoratieve interieurdoeleinden. De balken worden altijd op bestelling gemaakt
en zijn verkrijgbaar in de meest uiteenlopende houtsoorten vanaf 150 identieke stuks. Type 3S is geﬁneerd op 3 zijden en
type 4S is geﬁneerd op 4 zijden.
De 3-zijdige balken moeten nog op een onderliggende structuur worden gemonteerd. Dit kan op verschillende manieren
zoals lijmen, spijkeren, met houten deuvels of met een groef en verbindingslat. Optioneel kunnen boringen of een groef
voorzien worden. De 4-zijdige balken zijn rondom geﬁneerd en kunnen daarom als een afzonderlijk element worden
gebruikt. Een reeks balken kan zo dus een semi-transparante wand vormen om een ruimte te verdelen.

Afmetingen:

Type 3S is verkrijgbaar in de afmetingen 31 x 31 mm, 31 x 65 mm, 39 x 80 mm en 51 x 100 mm. Lengte 304 cm.
Type 4S is verkrijgbaar in de afmetingen 31 x 65 mm, 39 x 80 mm en 51 x 100 mm. Lengte 304 cm.

Kleuren:

De planken en balken worden in principe onbehandeld aangeleverd in naturel eiken. Ze kunnen ook kant-en-klaar gebeitst
aangeleverd worden in 6 kleuren, die weer passen bij producten van Shinnoki en Par-Ky.

Natural Oak

Ivory Oak

Milk Oak

Desert Oak

Manhattan Oak

Chocolate Oak

Kijk ook op: www.astratadecospan.com

(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Geﬁneerd plaatmateriaal (merken)

vervolg

Woodcoustics ambieert de schoonheid van hout te combineren met de
vermindering van nagalm door stemgeluid. De akoestisch dempende
panelen, deuren en losse elementen verhogen akoestisch comfort, ook in
ruimtes met veel achtergrondlawaai. De collectie bestaat uit een reeks
van liefst 13 verschillende akoestisch dempende panelen voor wanden
en plafonds en 6 types akoestische kastfronten. Vraag de uitgebreide
brochure bij ons aan!

eiken kwartier

berken

esdoorn

noten

carolina pine

eiken dosse

Toplaag in een van de 6 standaard edelﬁneren (Europees eiken dosse, Europees eiken vals kwartier, den carolina pine,
berken half afrol, Amerikaans noten en esdoorn) óf in een van de 16 reeds volledig afgewerkte ﬁneren van Shinnoki!

Kijk ook op: www.woodcoustics.com

(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Geﬁneerd plaatmateriaal (merken)

vervolg

Parky is ﬁneer-parket dat de warmte en het unieke design van echt hout
combineert met de voordelen van laminaat. Zo is Parky even gemakkelijk
in installatie en onderhoud als een laminaatvloer. Toch is er een groot
verschil: de toplaag van Parky is echt hout, geen imitatieprint zoals bij
laminaat. Wat u ziet én voelt is natuurlijk hout. Het assortiment van Parky
heeft meer dan 20 kleuren en een reeks patronen en formaten.

De afwerking van de toplaag is titanium. Extreem sterk, want dankzij deze 8 lagen vernis is de vloer bestand tegen slijtage
en krassen én zijn de poriën beschermd tegen vocht en vuil. Dat biedt ook de mogelijkheid om zorgeloos te kiezen voor
een geborstelde afwerking. Supersterke vernis en toch quasi onzichtbaar dankzij een supermatte afwerking. Hoe dunner
het hout, hoe beter de vloer bestand is tegen indrukken. De hdf die net onder de toplaag zit, is namelijk nog sterker
dan natuurlijk hout. Een houten tegenlaag zorgt voor stabiliteit. Bij Deluxe+ en Royal+ zorgt een 2mm kurklaag voor een
zachter loopgeluid.

Voordelen:
•
•
•
•
•
•

duurzaam: ﬁjne laag hout voor bovenste afwerking, uit duurzame bossen en elke plank is volledig recyclebaar
echt hout
super sterk en krasbestendig
waterdicht oppervlak
perfecte match met vloerverwarming
Parky maakt de lucht gezonder: kwaliteitslabel A+

Vraag ons naar de uitgebreide collectie!
Kijk ook op: www.par-ky.com

(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Geﬁneerd plaatmateriaal (algemeen)
Houtsoort
Voor wat betreft het ﬁneer kunt u kiezen uit > 150 verschillende houtsoorten. Vraag ons naar de uitgebreide mogelijkheden!

Voegtechnieken

Snijwijzen
Het uitzicht van het ﬁneervel wordt bepaald door de manier waarop
het ﬁneerhout wordt gesneden en gevoegd.
De 3 courante snijwijzen zijn:

DOSSE

Gevlamde
tekening door
dwars door
het hart van
de boom te
snijden.

KWARTIER
NORMAL CUT

Rechtdradige
tekening door haaks
op de jaarringen te
snijden.

KWARTIER
RIFT CUT

Fineer wordt d.m.v. lijmdraad en/of lijm aan
elkaar verbonden tot de gewenste afmeting.
Hierbij worden verschillende technieken
gebruikt.
Boek = standaard
Geschoven

Rechtdradig door
boom om as te laten
draaien en haaks op de
jaarringen te snijden.

Gedraaid geschoven

Mixmatch

Kwaliteitsnormering
Architectural: Topkwaliteit; enkel homogene stammen van zuivere kwaliteit, met mooie structuur doorheen de
opvolgende boekjes ﬁneerhout. Genummerd om beeldverloop perfect weer te geven binnen de platen
van een pak.
Classic:
Klassieke ﬁneerkwaliteit die in de meeste omstandigheden ruim volstaat. Fineerhout met een aantal karakteristieken die eigen zijn aan het hout en niet storend overkomen. Niet genummerd, opeenvolgende series
minder groot en niet gegarandeerd.
Commercial: Commerciële topper; meer expressie, wildere structuur, signiﬁcante kleurnuances en ook knoopjes.
Typische houtkarakteristieken voluit aanwezig. Geen series gegarandeerd, maar voordelig geprijsd.
Architectural:

Classic:

(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Geﬁneerd plaatmateriaal (algemeen)

vervolg

Nawerking
In het afwerkingscentrum van de ﬁneerfabriek kunnen nog een aantal nabewerkingen toegevoegd worden aan het
ﬁneerproduct. Er zijn 3 groepen: borstelen, lintzagen en verouderen:

BORSTELEN

Door het hout te borstelen komen de structuur en het reliëf meer naar voren.

Brushed type B1

Brushed type B2

Brushed type B3

LINTZAAG EFFECT

Dankzij scratchtechnieken ziet een ﬁneerplaat er nu even ruw en authentiek uit als massief hout en krijgt een
lintzaagpatroon.

Scratched type S1

Scratched type S3

VEROUDERING

Het oppervlak kan ook verouderd worden met willekeurige hamerinslagen.

Distressed type D1

Afwerking
De ﬁneerfabriek beschikt over een lakcentrum, waardoor u de ﬁneerplaten afgewerkt kunt bestellen. Bijvoorbeeld in één van
de 13 standaard beitskleuren of voorzien van vernis/olie. Daarnaast kunt u ter bescherming van de plaat kiezen voor folie.
Vraag ons naar de uitgebreide mogelijkheden!

(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Decopanel

Decopanel is de productgroep van het geﬁneerd
plaatmateriaal, met legio mogelijkheden. Bij het bestellen
van een geﬁneerde plaat is het belangrijk dat de juiste
drager en backing worden geselecteerd.
1.

Toplaag :

Door u gekozen ﬁneer en look (houtsoort, snijwijze, voegtechniek, kwaliteit)

2.

Tegenlaag :

Idem als toplaag, idem als toplaag maar in andere kwaliteit, B-kwaliteit, C-kwaliteit of fabriekskeuze

3.

Drager :

Keuze uit verschillende types, afmetingen en diktes

Legio ﬁneren zijn mogelijk op de volgende basisdragers:

MDF
- mdf
- mdf brandvertragend
- mdf vochtwerend
- mdf zwart

MULTIFLEX / TRIPLEX
- multiplex
- multiplex populieren
- multiplex wbp
- multiplex berken wbp
- multiplex okoumé wbp
- multiplex brandvertragend

MEUBELPLAAT
- meubelplaat
- meubelplaat mdf

SPAANPLAAT
- spaanplaat
- spaanplaat brandvertragend
- spaanplaat vochtwerend

Decoﬂex

Decoﬂex is een soepel ﬁneervel dat eerst op een papier
geperst is en waarbij de houtvezels vervolgens worden
gebroken. Decoﬂex kan heel eenvoudig verlijmd worden
en is perfect geschikt voor productie van deuren of
andere meubelonderdelen.
1.

Toplaag :

Door u gekozen ﬁneer van 0,6 mm

2.

Papieren onderlaag in de tint van de gekozen houtsoort
(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Decolam

Decolam is een gevoegd vel ﬁneer dat op een met fenolhars geïmpregneerd papier is geperst. Hierdoor is Decolam erg stevig en toch nog ﬂexibel genoeg om eenvoudig
te verlijmen op licht gebogen oppervlakken.
1.

Toplaag :

Door u gekozen ﬁneer van 0,6 mm

2.

Papier dat geïmpregneerd is met fenolhars

Decoply

Decoply is opgebouwd uit twee of drie lagen ﬁneerhout
met basislagen van dezelfde houtsoort of van een goedkoper alternatief. Door de unieke opbouw kan Decoply nog
geborsteld of gezandstraald worden.
1.

Toplaag :

2.

Fineer als backing: keuze uit 2-ply of 3-ply

2-ply

Door u gekozen ﬁneer

Voor dit product worden 2 vellen ﬁneer op elkaar
geplakt. Als backing ﬁneer wordt meestal dezelfde
houtsoort gekozen van een lagere kwaliteit.

3-ply

Dit zijn 3 vellen ﬁneer op elkaar, waarbij de keuze
is om dit 3x langs te verlijmen (aan te bevelen bij
zandstralen) of langs-dwars-langs (stabieler, aan
te bevelen bij bijvoorbeeld groeven).

Decoroll

Voor de randafwerking van uw ﬁneermeubel kunt u
terugvallen op het gamma ﬁneerkanten. Van de meest
courante houtsoorten is er een permanente voorraad.

(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Vloerdelen / lamelparket / laminaat
Massief planken vloerdelen
eiken (naturel, gerookt, verouderd, geborsteld, etc), beuken, kersen, jatoba, kempas, yellow pine, essen,
esdoorn, vuren, grenen, kokos en nog veel meer....
zo ook diverse aparte houtsoorten uit Zuid- en Midden-Amerika: lapacho, curupay, tarara amarilla en
guatambu; ook met FSC en op duoplank.

Vraag naar de mogelijkheden, want die zijn zeer uitgebreid!

BarnWood vloer Provence
eiken heeft een zeer lange duurzaamheid en net als wijn worden eiken vloerdelen beter naarmate ze ouder
worden; het oude eiken wordt zorgvuldig gedemonteerd uit de omgeving, gesorteerd, schoongemaakt,
gedroogd, geschaafd en geborsteld. Een vloer met een verhaal!

afmeting 21 x 120-260 mm, lengte 150-380 cm
houtsoorten oud eiken geborsteld

Kijk voor meer BarnWood-producten op pag. 38

Bamboe vloeren
massiefstrook, landhuisdelen, lamelparket, 2-lagenparket, bamboeplex, tapis, hoogkant, vloerbedekkking
op rol, tegels

Kijk voor meer bamboeproducten op pag. 37

Hardhouten vloerdelen (terras)
met messing & groef; vloeren voor carrosserie- en trailerbouw; ev. met loopdekproﬁel

afmeting 25/28 x 135/145 mm of anders
houtsoorten o.a. bangkirai, bilinga, massaranduba, keroewing

Par-ky ﬁneerparket
bijzonder slijtvast en krasbestendig!! Dubbelzijdig geïmpregneerd, Uniclic verbinding, echte ﬁneerlaag op
ultraharde HDF-houtlaag en zes lagen lak, dus extra lange levensduur, tot 15 jaar garantie!

Kijk ook op pag. 31 en/of www.par-ky.com!

Toebehoren
Toebehoren diverse ondervloeren, thermoﬂex, alupete, olie, plinten en meer

Lijm & olie
Pattex producten
Contact Classic
Contact transparant
PL300
Proﬁx 400
Express

4½ kg; vloeibare, supersterke contactlijm
0,65 kg; contactlijm
5 kg; waterbestendige witte houtlijm, D3 kwaliteit
0,75 kg; constructielijm
0,75 kg; houtlijm

Osmo producten
hardwax-olie
onderhoudswas
blanke was
olie wit transp.
decorwas transp.
decorwas creativ

0,375/0,75/2½/10/25 l; afwerking voor meubeloppervlakken en houten
vloeren; zeer slijtvast en waterbestendig; zijdeglans of mat
1 l; vloeibare onderhoudswas voor houten oppervlak
0,75/2½ l; zeer sterk impregnerende afwerking
0,375/0,75/2½ l; witte tranp. afwerking voor inkleuren
0,125/0,375/0,75/2½ l; afwerking van houten opp.;14 kleuren;
0,125/0,375/0,75/2½ l; 8 kleuren; transparant of dekkend

Verder o.m. cleaner, wish-ﬁx, compleet onderhoudsblik, poetspads, vloerborstels, polijstkussens...
Wij hebben ook allerlei houtbeschermende producten voor buitenshuis! Zie ook: www.osmo.nl.
Voor het schuren of inboenen van uw vloer kunt u onze ﬂoorboy huren!
(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Bamboe producten

Bamboe INTERIEUR
plaatmateriaal voor binnengebruik, geschuurd en gevoegd, vervaardigd uit massief bamboe (bamboestrips onder extreem hoge
druk samen geperst), of op traditionele wijze, voor meubels, keukens, werkbladen, deuren, trappen, vloeren etc

soort
afmetingen
lengtes
uitvoering
kleur:

massief
divers
divers
massief / solid
naturel of caramel

lagenplaat (1, 3 of 5 laags)
244 x 122, 300/310 x 70, 400 x 62/70
diktes 3-4-5-7-16-19-20-25-30-38-40 mm
plain-, side-pressed of density
naturel of caramel, tiger

Bamboe BOUW
gelamineerd kozijnhout voor binnengebruik, massief kozijnhout voor buiten, massieve rabatdelen (18x137x1860mm), massieve
vloerroosters

Bamboe TUIN
terrasdelen 20x140x2500mm (glad of proﬁel), rabatdelen, schuttingdelen, dekdelen 42mm en 30mm

Bamboe VLOEREN
uitgebreid assortiment bamboe vloeren (traditionele vloeren, tapis, lamelparket, hoogkant, unibamboo, tegels etc.)

Bamboe FINEER / geﬁneerd plaatmateriaal bamboe
afmeting
dikte
kleur
opbouw

divers
ca. 0,6 mm
naturel, caramel, khaki
plain-pressed, side-pressed, density

uiteraard ook verkrijgbaar op mdf, spaanplaat, multiplex, Decoﬂex of Decoply!!

Meer weten over bamboe en de vele bamboeproducten? Vraag het ons.
(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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BarnWood
Ziet u ze soms ook staan, van die oude schuren langs de weg of in een weiland? Deze schuren vertellen een verhaal, hebben
dingen gezien en meegemaakt die ouder zijn dan wij. De tijd staat in het hout gegroefd. De tijd heeft haar sporen achtergelaten
als rimpels in een gezicht. Deze planken kunnen natuurlijk niet zomaar weggegooid worden. Daar moet je iets mee. Het verhaal
moet verder... Oud hout wordt hergebruikt en is al jaren een houttrend. Hout met historie!

BarnWood Indian Express
bielzen afkomstig uit het land met 60.000 kilometer aan spoorwegen: India

dikte
breedte
lengte

40 en 60 mm
210 mm
250 cm

BarnWood Provence Express c.q. wagondelen
wanneer de zo populaire wagondelen niet beschikbaar zijn (vraag ons ernaar!), dan zijn deze spoorbielzen
een prachtig alternatief; ook verkrijgbaar in vloerdelen

dikte
breedte
lengte

40/42 mm
155 mm
250 cm

21 mm (vloerdelen)
120 - 260 mm
150 - 380 cm

BarnWood Pallethout
oud vergrijsd pallethout afkomstig van gebruikte Amerikaanse pallets en kisten; wanden vloeren, trappen
en meubels worden op een creatieve manier voorzien van een volledig nieuwe look

dikte
breedte
lengte

ca. 16 mm
ca. 130 mm
250 cm

BarnWood Salzburg
deze planken hebben dienst gedaan als gevelbekleding van oude boerderijen en stallen in de Oostenrijkse
Alpen; ze zijn gesorteerd op kleur, gedroogd, op dikte geschaafd, voorzien van mes & groef en geborsteld,
oftewel klaar voor gebruik!

dikte
breedte
lengte
kleuren

20 mm
100 - 250 mm
150 - 350 cm
grijs, lichtbruin en donkerbruin

BarnWood Innsbruck
in sommige toepassingen is een vlakke plaat gewenst en daarom bestaat dit product uit een toplaag van
oude gevelbekleding met daaronder 2 lagen naaldhout kruislings verlijmd; een soort 3-lagenplaat; ook in
deurmaat!

dikte
breedte
lengte
kleuren

19/20 mm
122 mm
ca. 275 cm
grijs, lichtbruin en donkerbruin

42 mm
1000 mm
235 cm
grijs (rondom)

BarnWood Toronto
deze planken worden gemaakt van hout uit de heuvels ver boven Toronto, waar de omstandigheden zeer
gunstig zijn om hout oud te laten worden

dikte
breedte
lengte
kleuren

20-30 mm
vallend
150 - 400 cm
rood, groen, bruin en grijs

BarnWood Genève
Genève is het brute product in het assortiment BarnWood; het kenmerkt zich door de verschillende diktes en
originele zijkanten; deze planten zijn gedurende 50 jaar toegepast als gevelbekleding in de Alpen; door de
extreme omstandigheden aldaar hebben de planken een geweldige uitstraling gekregen

dikte
breedte
lengte

20-30 mm
vallend
150 - 400 cm

(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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BarnWood

vervolg

BarnWood Shou Sugi Ban
Siberisch lariks dat is behandeld volgens de traditionele Japanse Shou Sugi Ban-methode; tijdens deze
behandeling wordt het hout verkoold, gekoeld, schoongemaakt en geolied; door deze volgorde krijgt het
hout een echte ‘verbrande’ look, maar geeft het product nauwelijks af

dikte
breedte
lengte

20 mm
140 mm
300 cm

BarnWood Pennsylvania
eiken product voor buitengebruik, planken gemaakt uit oude schuren ten noordoosten van Pittsburgh in de
VS; zeer geschikt als gevelbekleding

dikte
breedte
lengte

ca. 18 - 20 mm
100 - 300 mm
ca. 100 - 300 cm

BarnWood Zagreb
Slavonisch eiken, afkomstig van boerderijen in Kroatië; soms wel 100 jaar oud en daardoor ruw en doorleefd

dikte
breedte
lengte

ca. 60 - 80 mm
150 - 300 mm
220 - 350 cm

BarnWood Karinthië
oud eiken panelen kant-en-klaar; toplaag oud eiken verlijmd op een basis van 2 lagen eiken lamellen

dikte
breedte
lengte

20 mm
122 cm
275 cm

BarnWood Klagenfurt
oude eiken delen afkomstig van balken/wanden uit oude boerderijen in het voormalige Joegoslavië; planken
zijn verwerkt tot een direct toepasbare plank, 3-z geschaafd en originele zichtzijde nog helemaal in tact

dikte
breedte
lengte

ca. 25 mm
100 - 250 mm
ca. 300 cm

Hollands Hout
Diverse houtsoorten uit onze ‘eigen’ Nederlandse bossen (in samenwerking met Staatsbosbeheer); het hout van deze bomen
wordt gezaagd, geschaafd en gedroogd conform de wensen van de klant.

Douglas robuust
stammen uit de Nederlandse bossen opgezaagd aan dikke platen met schorskanten

dikte
breedte
lengte

ca. 52 mm
ca. 47 - 53 cm
ca. 300 cm

Beuken robuust
levendige stammen van een oeroude Hollandse boom voor o.a. meubels zoals tafelbladen en kast-schappen

dikte
breedte
lengte

ca. 58 mm
gemiddeld 50 cm
ca. 300 cm

Populieren robuust
snelgroeiende boom, lichte houtsoort, makkelijke te bewerken, thermisch gemodiﬁceerd

dikte
breedte
lengte

ca. 60 mm
ca. 70 - 80 cm
295 cm

(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Massief verlijmde panelen
Mixed hardwood gevingerlast/gelamineerd
afmeting
dikte

210 -- 420 x 60/65/100/102
20-27-28-30-33-40 mm

houtsoort

diverse houtsoorten gemixed

Eiken tafelbladen rustiek
mooie kant-en-klare eiken tafelbladen met rechte kant of boomkant, ook verkrijgbaar in ovaal of rond

dikte
breedte
lengte

40 mm
100 cm
180/200/220/240/260/280/300 mm (andere afmetingen op aanvraag)

Vraag ook naar ons assortiment stalen tafelonderstellen!

Eiken vloerdelen rustiek zonder v&gr
mooie eiken toplaag van 3 mm eiken verlijmd op berken multiplex, perfect voor keukenkastjes

afmeting
lengte

16,5 x 230 mm
250 cm

Doorgaande lamellen
afmeting
dikte

120 -- 300 x 80/100/121/125
20-26-30-40 mm

500/250 x 121/123
18-27-40 mm

houtsoort

beuken, eiken rustiek, eiken, essen, esdoorn,
berken, elzen, kersen, noten, peren, teak

vuren, grenen

Gevingerlaste lamellen
afmeting
dikte

250 x 60/80/121, 300 x 60, 360 x 60/80, 420 x 60/62½/80, 500 x 65/80
19-27-30-38-40-43 mm

houtsoort

beuken, eiken, essen, elzen, esdoorn, berken, kersen, teak, iroko/kambala, mahonie, noten,
merbau, wengé, acacia

3-lagenplaten
afmeting
dikte

60 -- 300 x 122
20-26 mm

60 -- 300 x 125
19-26 mm

houtsoort

beuken, eiken, essen, noten
elzen, esdoorn, berken, kersen

vuren, grenen, lariks

Proﬁ-decks
lengtes
dikte

80 -- 300 x 122
5 mm

60 -- 300 x 110/122
5 mm

houtsoort

beuken, eiken, wengé, elzen,
esdoorn, kersen gest.

noten, teak

Bamboe panelen
diverse bamboe panelen verkrijgbaar; sidepressed/plainpressed, naturel/caramel, zie ook pagina 37

afmeting
dikte
soort

244 x 122
20-30-40 mm
3-lagen / 5-lagen

244 x 122
3 mm
1-laags

Traptreden & - bomen
Soort
afmeting
dikte

treden
90 -- 180 x 65/68
40-45 mm

bomen
220 -- 450 x 66
(40)-45 mm

houtsoort

beuken, esdoorn
eiken, essen

beuken, eiken

beuken, eiken

(doorgaand lamel)

(gevingerlast)

320x61
30mm

520x27/58/65,390x33
40mm

500 x 66
45 mm

Rubberwood panelen
afmeting
dikte

320x110
18mm

ook spillen verkrijgbaar van 92x92mm, 520 lang. Alle andere maten op aanvoer

Wij maken ook graag uw verlijmde panelen op maat!
Bijv. eiken doorgaande lamel in 4 meter lang (of een andere houtsoort). Veel is mogelijk!
(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Wanden en plafonds
ClicWall® decoratieve wandbekleding
revolutionaire UNILIN wandbekledingsysteem met gepatenteerde Uniclic technologie, mdf drager, kleurvast,
spatwaterdicht, krasbestendig en afwasbaar, met bijpassende accessoires als plinten en hoekproﬁelen

afmeting
dikte

278,5/350 x 60
10 mm

decors

uitgebreide waaier aan hoogwaardige Unilin Evola designs!

Alle designs zijn ook beschikbaar op gemelamineerd plaatmateriaal & hpl, waardoor elke wandkeuze doorgetrokken
kan worden naar het meubilair. Zie Unilin Evola op pag. 14

Astrata houten muurbekleding
decoratieve wandbekleding op basis van geﬁneerde tegels/planken die onzichtbaar bevestigd kunnen worden

soort
afmeting
dikte

tegels
80 x 40 cm
14 mm

planken
303/150 x 124/166/190
13 mm

balken
304 x 31/65/80/100
31-39-51 mm

decors

Oak Vintage (Querkus)

Oak Natural (Querkus)
6 Shinnoki kleuren

onbehandeld of behandeld in
6 Shinnoki kleuren

Zie ook pag. 28

Woodcoustics
een breed assortiment decoratieve en duurzame geluidsabsorberende panelen op maat voor elke toepassing;
13 verschillende panelen voor wanden en plafonds en 6 types kastfronten

afmeting
dikte

± 300 x 120/12,8 cm
17-18-19-20 mm

decors

berken, carolina pine, esdoorn, eiken kwartiers, eiken dosse, noten en 16 Shinnoki kleuren

Zie ook pag. 30

LookLikes Wallpaper
ﬂexibel houtbehang van echt ﬁneer

afmeting
dikte

305 x 60 cm
0,4-0,6 mm

decors

diverse ﬁneren

Zie ook pag. 26

Maestro wand- en plafondpanelen
plafond

normaal

vochtwerend

afmeting
dikte

120 x 19 en 170 x 23,6 cm bruto
10 mm

120 x 19 en 120 x 30 cm bruto
8 mm

decors

45 kleuren verdeeld in 5 ‘moods: Calm, Crisp, Noble, Ecletic en Warm

wand

normaal

vochtwerend

afmeting
dikte

277 x 30/113/63 cm bruto
10 mm

277 x 30 cm bruto
8 mm

decors

62 kleuren verdeeld in 5 ‘moods: Calm, Crisp, Noble, Ecletic en Warm

waterwall (waterbestendige douchepanelen)

afmeting
dikte
decors

240 x 60 cm netto
10 mm
7 kleuren

lambrisering

afmeting
dikte

120 x 98 cm bruto
12 mm

decors

wit overschilderbaar

Faay producten
scheidingswand- en plafondsystemen, snel & makkelijk, uitstekende bouwfysische eigensch., milieuvriendelijk

(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Gevelbekleding (hout en kunststof)
Volkern
Wij leveren diverse soorten volkern platen voor de gevel, o.m. Huykern, Ki-kern, Trespa, Abet MEG en Formica

Zie ook pag. 17

Cape Cod
onderhoudsarme, duurzame kunststof gevelbekledingssysteem met houtstructuur of ﬁjne/gladde structuur,
houten gevelbekleding gemaakt van lodge pole pine; door een innovatief drogings- en verduurzamingsproces
bestendig tegen de meest wisselvallige weersomstandigheden; afgewerkt met hoogwaardige watergedragen
acrylaatlak; 15 jaar productgarantie

model

Zweeds rabat, channelsiding, dubbele rhombus, halfhout rabat, v-proﬁel, board and
batten, rhombus open gevelproﬁel

kleur

vrijwel iedere gewenste kleur of semi-transparante lak in 10 kleuren

ModiWood
thermisch gemodiﬁceerd hout met KOMO, 10 jaar garantie, buitengewoon milieuvriendelijk

afmeting
modellen

18/20 x 141/142 mm
rabat clear, rabat glad geschaafd, classic Fins rabat geborsteld, clear Fins rabat,
classic Zweeds rabat ﬁjnbezaagd of geborsteld

ModiWood XL
afmeting
20 x 185 mm
lengte
420 cm
model
Zweeds rabat

18 x 185 mm
420 cm
Fins rabat

ModiWood Colour
afmeting
20 x 141 mm
lengte
420 20 mm
model
Zweeds rabat

20 x 185 mm
20 mm
XL

decors

18 x 141 mm
18 mm
Fins rabat

18 x 185 mm
18 mm
XL

crèmewit, zwart, groen, antraciet, grijs; vanaf 53m² alle RAL of NCS kleuren mogelijk!

Daarnaast zijn diverse specials gevelbekleding leverbaar en palen, planken en vlonderplanken

Elements
100% radiata pine, gemodiﬁceerd en afgewerkt met natuurlijke olie, bijzonder mooie nerfstructuur, oppervlak medium tot ﬁjngezaagd

model
lengte

hector, rhombus, huntly, tolaga, oukura, matauri, wanaka, taumata
360, 390, 420, 450, 480 cm

kleur

pearl, teak, walnut, manuka, ebony, straw

Marnar Bruk
stabiel massief houten gevelbekleding, bestand tegen weer en wind, uiterst milieuvriendelijk, geïmpregneerd
grenen

model

rechtkantig/hoeklat (3 zichtzijden ﬁjnbezaagd, rechtkantige boards, halfhouts rabat,
channelsiding, liplas/sponningsdeel, Zweeds rabat, vellingdeel, verdiept blokproﬁel

kleur

Noors zwart, Fjorden grijs, teer bruin, oker geel, lava rood, neutraal

Thermo essen
essenhout wordt bij een thermobehandeling verwarmd tot minimaal 215°C,; hiervoor wordt stoom gebruikt
om scheuren en barsten tegen te gaan; na behandeling vergelijkbaar met hardhout van klasse I; diverse
standaard proﬁelen maar ook alles kan op maat geleverd; warme kleur welke na een tijdje egaal vergrijst

Gevelbekleding kan natuurlijk zoveel meer zijn dan dit. Eiken ﬁjnbezaagd, lariks,
gemodiﬁceerd vuren, waxwood, red ceder en meer leveren we ook en alles is op
maat en kleur verkrijgbaar!
(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Geproﬁleerd kozijn-/raamhout
Kozijnhout
Stijlen en bovendorpels, tussenstijlen, onderdorpels en kalven
KOMO proﬁelen

66 x 110
67 x 114

75 x 125

Raamhout
RHB
RHO

40 x 67
40 x 90

RHBI
RHOI

54 x 67
54 x 80

ook andere proﬁleringen mogelijk

Plinten / glaslatten / isolatielatten / koplatten etc.
Plinten
afmeting
houtsoort

9 x 45
12 x 45
12 x 68
12 x 38
12 x 55
12 x 95
meranti, vuren of mdf gegrond

mm
mm
ook gelakt of wit gegrond leverbaar

Koplatten
afmeting

12 x 32
12 x 37

12 x 45
12 x 68

16 x 45 etc. mm

eventueel gegrond leverbaar, recht of schuin, meranti of vuren

Glaslatten meranti
afmeting

diverse afmetingen

ook gelakt of gegrond leverbaar

Ventilatielatten meranti
afmeting

17 x 25

21 x 25

21 x 30

mm

Diversen
neuslijsten, hoeklatten, platstukken, bollatten, hollatten, halfrond, kwartrond, rond, lijstwerk, gibodekkers e.d. op
aanvraag, meestal in meranti en grenen, maar uiteindelijk ook leverbaar in alle houtsoorten uit onze voorraad!!

Proﬁelen & lijstwerk
Ronde stokken & spijlen & proﬁelen
diverse proﬁelen, stokken en lijstwerk op maat gemaakt in iedere gewenste houtsoort uit onze voorraad, stuur uw tekening
en wij maken het

Kies een houtsoort en uw proﬁel wordt op maat gemaakt!
(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Massief hout

H. Huyskamp’s Fijnhouthandel Zwolle BV heeft inmiddels circa 100 massieve houtsoorten op voorraad liggen. Onderstaand vindt u een overzicht van ons gamma op alfabet. Niet alle afmetingen en diktes die vermeld staan liggen per deﬁnitie standaard op voorraad; deze veranderen
ook nog wel eens. Bel gerust voor meer informatie.
Sinds 2011 zijn we ook FSC en PEFC gecertiﬁceerd. Bossen zijn de schatkamers van onze aarde.
Het is daarom belangrijk dat er verantwoord gekapt wordt en de kwaliteit van de bossen niet
verslechtert. Door bossen verantwoord te beheren en het hout op zorgvuldige manier te kappen,
worden de bossen ook voor de langere termijn behouden. Door beide certiﬁceringen, laat
Huyskamp zien dat zij ook een bijdrage wil leveren aan dit behoud. Het wil echter niet zeggen
dat ongecertiﬁceerd hout ‘fout’ hout is, maar het is een grote stap in de goede richting.
PEFC™ en FSC® hebben samen nu 10% van het bos op de wereld gecertiﬁceerd. Hoe meer
gecertiﬁceerd hout wordt verkocht, hoe groter de prikkel voor boseigenaren om voor duurzaam
bosbeheer en dus een van de systemen te kiezen. Huyskamp committeert zich aan de door beide
organisaties gestelde eisen aan het hout.
Voor vragen over FSC® * en/of PEFC™ ** kunt u terecht bij onze kwaliteitsmanager,
Henk Preusterink.

PEFC/30-31-330
Voor duurzaam bosbeheer
www.pefc.org

Alleen als FSC/PEFC aangemerkte artikelen zijn gecertiﬁceerd.
FSC certiﬁcaatnummer SKH COC 000092
PEFC certiﬁcaatnummer SKH COC 5073

Abachi kantrecht kd
26, 35, 40, 52, 65, 80 mm

Accoya kantrecht kd *
50/63/75 x 100/125/150/200 mm

Afrormosia kantrecht & plaathout kd (Afro teak) *
26, 26 x 80/105/155, 52, 65, 65 x 180/205, 80, 80 x 130/155 mm

Afzelia doussie kantrecht ad & kd *
26, 27, 27 x 205, 46, 52, 52 x 155/205, 54 x 155/205, 56 x 155, 65, 80, 80 x 130/155, 105 mm

Amarant kantrecht kd
52 mm

Amazakoué kantrecht & plaathout kd
zie Ovangkol

Amouk kantrecht kd
52 mm

Anigré kantrecht kd
27, 35, 52, 65 mm

Aspen kantrecht kd (populieren)
52 mm

Ayous kantrecht kd *
20 x 105/205, 26, 26 x 105/110/130/155/180/205/230/240/270/310/330/360, 32 x 205, 33 x 155, 35, 40, 40 x 180, 46 x
155, 52, 52 x 105/110/155/205, 65, 65 x 130/155, 80, 80 x 105/130/180/270/305, 85 x 85, 105 x 130 mm

Azobé kantrecht kd & ad *
diverse maten, ook op uw maat gezaagd, eventueel geschaafd, palen etcetera…
zie ook duurzaam hardhout, pag. 53

Bamboe massief
o.a. 42 x 280/310, 74 x 140 mm op voorraad
zie voor uitgebreide informatie over bamboe massief pag. 37
(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Bangkirai kantrecht kd & ad
ﬁjnbezaagd, geschaafd, palen, vlonderdelen, etcetera...
zie ook duurzaam hardhout, pag. 53

Berken, Fins kantrecht & plaathout kd
26 x 105/130/155, 27 x 130, 33, 33 x 105/130/155, 40 x 125, 52, 52 x 105 mm

Berken gekookt kantrecht kd
26 x 155, 40 x 105 mm

Beuken, gestoomd kantrecht kd *, **
27, 34, 40, 52, 65, 80, 105 mm
Wij hebben in voorraad speciaal voor de trappenindustrie: 52 mm. Lengtepakketten van 100 cm, 110 cm, 120 cm,
etc., tegen goede prijzen!!

Beuken, gestoomd plaathout kd
27, 34, 40, 52, 65, 80 mm

Beuken, ongestoomd kantrecht kd **
27, 34, 40, 52, 65 mm

Beuken, ongestoomd plaathout kd
55, 65, 80 mm

Bilinga kantrecht kd & ad
ﬁjnbezaagd, geschaafd, anti-slippalen e.d.
zie ook duurzaam hardhout, pag. 53

Bossé kantrecht kd
52 mm

Bubinga kantrecht kd & plaathout kd
26/27, 40, 52, 54/55, 80 mm

Cambara kantrecht kd

(quarabarana)

26 x 130/155/205/230/255/280/310, 33 x 105/205/230/255/310 mm

Cedar, Western red kantecht kd & ad *, **
22, 26, 32, 35, 44, 46, 52, 65, 70, 80, 105, 155 mm

Cedrella kantrecht kd
65, 100 mm

Coromandel kantrecht kd

(gestreept ebben, makassaar)

26/27, 40 mm

Cumaru kantrecht ad & kd *
26 x 165/205, 38 x 100, 40 x 310, 52 x 52/130/155/205/310 mm

Douglas kantrecht kd & ad

(oregon pine)

diverse afmetingen op maat gezaagd
zie verder standaardmaten bij oregon pine, pag. 50

(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Ebben kantrecht of plaathout kd
20, 52 mm

Eiken, Amerikaans GLACIAL kantrecht kd
26, 33, 40, 46, 52 mm

‘tarwekleur’

Eiken, Amerikaans GLACIAL wit kantrecht kd
26, 33, 52 mm

‘superior’

Eiken, Amerikaans rood kantrecht kd
26, 52, 65 mm

Eiken, Amerikaans wit kantrecht kd
6, 26 x 80/90/125/130/140/165/180/205/230, 33, 40, 46, 52, 65, 80 mm

Eiken, Amerikaans wit RUSTIEK kantrecht kd
26 mm

Eiken, bestekhout/vers gezaagd ad
in ieder gewenste dikte, o.a. 100 x 100, 150 x 150, 250 x 250 mm op voorraad

Eiken, Europees plaathout kd
20, 27, 35, 41, 46, 52, 65, 80, 105 mm
diverse kwaliteiten

Eiken, Europees kantrecht kd *, **
20, 27, 27 x 70/105/130/140/150/160/170/180/200/205/220/230/240, 34, 35, 41, 52, 65, 60 x 60, 70, 75, 80, 80 x 80/130,
105 mm

In diverse kwaliteiten, van ‘PuykBest’ tot ‘RuygRustiek’, oftewel van A-kwaliteit tot zwaar rustiek.
Kijk op pagina 55 voor ons speciﬁeke, eigen kwaliteitenprogramma !!
Wij hebben in voorraad speciaal voor de meubelindustrie: lengtepakketten in diverse diktes tegen zeer

aantrekkelijke prijzen!!

Eiken, Europees Spessart kantrecht kd
27, 52 mm

Eiken van ‘t Huys
27, 27 x 260/280, 52 mm
Rood/ wit eiken mooi warm, door & door bruin van kleur, middels speciaal, milieuvriendelijk verhittingsproces

(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Esdoorn, Amerikaans (hard maple) kantrecht kd *
26, 26 x 180/195/205, 33, 40, 52, 65, 80 mm

Esdoorn, Amerikaans GLACIAL

(brown maple) kantrecht

& plaathout kd

26 mm

Esdoorn, Europees (ahorn) kantrecht & plaathout kd
27, 34, 40, 52 mm

Essen, Amerikaans kantrecht kd
26, 33, 40, 46, 52, 65, 80, 105 mm

Extra mooie kwaliteit op voorraad! In Amerika speciaal geselecteerd op kleur: wit!! 52mm

Essen, Amerikaans GLACIAL kantrecht kd
52 mm

‘bruin’

Essen, Europees plaathout kd
52 mm

Essen SWAMP kantrecht kd
52 mm

Essen van ’t Huys FSC
26 x 180/205, 52 mm

Door een speciaal verhittingsproces mooi warm bruin van kleur, door & door!

Framiré kantrecht kd
80 mm

Grenen kantrecht O/S

(Noord-Europees)

*, **

19 x 100/125/150, 25 x 100/125/150/175/200/225/275/300, 32 x 100/125/150/175/200/225/250/300,
38 x 125/150/175/200/225, 44 x 125/150/200/225/250, 50 x 100/125/150/175/200/225/250,
63 x 100/125/150/175/200/275, 75 x 100/125/150/175/200/225, 100 x 100/125/150/200/225, 125 X 125/150 mm
Tevens verkrijgbaar diktes van 150 t/m 300 mm

Hemlock kantrecht kd **
20 x 105, 52, 52 x 105, 65 x 105, 150 X 130 mm

rift 80 x 130/155 mm

Iepen kantrecht kd (Amerikaans, red elm)
26, 33, 52 mm

Iepen, gewaterd plaathout kd (Amerikaans, red elm)
27, 54, 105, 125 mm

Iepen, Europees plaathout kd
27, 35, 52/54, 65 mm
(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Ipé kantrecht kd & ad (groenhart / lapacho)
26 x 180/205, 52 x 155 mm

Iroko kantrecht kd (kambala) *
26, 33, 35, 40, 40 x 155, 46, 46 x 155/180/205/230/255/280/310, 52, 52 x 155, 65, 65 x 90/130/155/180, 80, 80 x 130,
105, 105 x 130/155 mm

Iroko kantrecht ad (kambala) *
130 x 130 mm

Itauba kantrecht
33 x 155, 68 x 68 mm

Jatoba kantrecht kd *
26, 26 x 155/205, 40, 46 x 155, 52, 52 x 130/205/310, 65, 65 x 155/180/205 mm

Kastanje plaathout kd
27, 30, 52, 65 mm

Kersen, Amerikaans kantrecht kd
33, 40, 65, 80 mm

Kersen, Amerikaans kantrecht kd SUPERPRIME
26, 33, 40, 52 mm

Nagenoeg geen spint !!

Kersen, Amerikaans plaathout kd
26, 35, 40, 52, 65, 80 mm

Kersen, Europees plaathout kd
27, 52, 65 mm

Koto kantrecht kd
26, 40, 46, 52, 65 mm

Lariks, Siberisch kantrecht kd & ad & o/s *
25 x 125/150/200/250, 32 x 150/200, 50 x 100/125/150/175/200, 63 x 150/200/225, 75 x 200 mm
of bestek-/ﬁjnbezaagd

Lariks, Siberisch gevingerlast/gelamineerd kd
72 x 120 mm

Lauan kantrecht kd
26 x 230/255 mm

Limba kantrecht kd
52 mm

Linde, Amerikaans kantrecht kd (basswood)
26, 33, 40, 52, 65 mm

Linde, Europees plaathout kd & ad
15, 26, 54, 90, 105 mm

(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Louro Faia kantrecht kd
70 mm

Louro Gamela kantrecht kd & ad *
25 x 110, 40 x 205 mm

Louro Preto kantrecht kd *
26 x 80, 50 x 90 mm

Louro Vermelho kantrecht kd *
26 x 105, 65 x 155, 120 x 120 mm

Mahonie, Khaya plaathout kd
26, 35, 52 mm

Mahonie, Sipo kantrecht kd *
26, 27, 33, 40, 46, 46 x 155/255/310, 52, 52 x 130, 65, 65 x 90/155/180, 80, 80 x 130/155, 105 x 130/155 mm

Mahonie, Sipo 1⁄2 bekant kd
26, 27, 35, 46, 52, 65, 80, 105 mm

Mahonie, Sapeli kantrecht kd *
26, 27, 26/27 x 160/230, 33, 35, 46, 46 x 155/180/230/255/280/310, 52, 52 x 130/155, 65, 65 x 155/180, 80, 80 x
130/155/205/230/255/280, 105, 105 x 130/155 mm

Mahonie, Tiama kantrecht kd
52 mm

Mandioqueira kantrecht
45 x 68 mm

Mansonia kantrecht & plaathout kd
27, 52 mm

Massaranduba kantrecht kd & ad
ﬁjnbezaagd, geschaafd, anti-slip, regels, etcetera... zie duurzaam hardhout, pag. 53

Meranti kantrecht kd *, **
26 x 155/180/205/230/255/280/310, 33 x 130/155/205/230/255/280/310, 40, 46 x 130/155/230/255/310,
52 x 155/205/230/255/280/310/390, 65 x 80/90/105/130/155/180/205/230/255/280/310, 65,
80 x 90/105/130/155/180/205/230/255/280/310/335/360/385, 105 x 130/155/180/205/230/255/280/310/360 mm

Meranti kantrecht ad
130, 130 x 155/180/205,230/255/310, 155, 155 x 155/180/205/230/255/280/310 mm

Meranti geproﬁleerd kozijn-/raamhout
40 x 67/90, 54 x 67/80, 66 x 110, 75 x 125 mm

zie ook pag. 43

Meranti gevingerlast (KOMO/GIP of NON) kd
60 x 85/94, 70/72 x 120, 95 x 120 mm

(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Meranti gevingerlast / gelamineerd kd
70/72/95 x 120/121 mm

Merbau kantrecht kd **
26 x 80/130/180/205/230/255/280/310, 33 x 255, 40 x 155, 46 x 130/155/205/230/255/280/310, 52, 52 x 205/255, 65 x
80/90/130/155/180/205/230, 80 x 130/155/180/205/230/255/280/310, 105 x 130/155 mm

Modiwood
zie pag. 42

Mora geschaafd
90 x 90 mm

Movingui kantrecht kd
26, 52 mm

Muninga kantrecht kd
52 mm

Mutenye plaathout & 1⁄2 bekant kd
27, 35, 46, 52 mm

Niové kantrecht kd
26 x 155/180, 70 x 70 mm

Noten, Amerikaans kantrecht kd
26, 33, 40, 46, 52, 65 mm

Noten, Amerikaans GLACIAL kantrecht kd SUPERIOR
26, 40, 52 mm

Extra mooie kwaliteit op voorraad! In Amerika speciaal geselecteerd op kwaliteit en licht voorgeschaafd,
gestoomd (72 uur).
Noten, Amerikaans stammetjes
26, 35, 52, 65 mm, op aanvraag

Olijfhout kantrecht & plaathout kd
30, 52 mm

Oregon pine kantrecht ad
130 x 130/155/180/205/255/280/310/330/360/385, 155 x 155/205/255/280/310/360/410 mm

Oregon pine kantrecht kd (dosse of rift) *, **
26, 26 x 155/205/310, 35 x 205/255, 40 x 205, 46 x 105/130/155/205/255/305,
52 x 105/130/155/180/205/230/255/280/310, 65 x 90/105/130/155/180/205/230/255/280/ 310, 80,
80 x 130/155/180/205/230/255/280/310/335/360, 105 x 130/155/180/205/230/255/280/310/335/360, 130 x 280/310 mm

Ovangkol kantrecht & plaathout kd (amazakoué)
40, 46, 52, 65 mm

(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
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Padoek kantrecht & plaathout kd
26, 26 x 205/255, 52, 54 x 130, 65, 65 x 90/130/155, 80 mm

Palissander kantrecht kd (Santos)
52, 60 mm

Peren, Zwitsers plaathout kd
26/27, 33, 52, 65, 80 mm

Pitch pine kantrecht ad
52 x 52, 63 x 70, 80 x 205, 100 x 200/250/300, 105 x 155 mm

Pitch pine kantrecht kd
26 x 155/205/255/310, 33 x 155, 38 x 205, 46 x 205/255/310, 52 x 155/205/255/310, 80 x 105/130/155 mm

Purperhart kantrecht kd
26, 40, 48 o.a.

Red alder kantrecht kd (Amerikaans elzen)
33, 80 mm

Red alder kantrecht kd (Amerikaans elzen) SUPERIOR
26, 33, 40, 52 mm

Robijn kantrecht kd
26 x 205, 65, 65 x 155/310 mm

Robinia pseudo acacia kantrecht & plaathout ad
27, 52, 70 x 70 mm

Rozenhout plaathout kd
70, 80 mm

Sapupira kantrecht kd (angelim pedra)
46 x 155, 52, 65 x 90, 75 x 125, 80 x 105/130/155, 105 x 130 mm

Spruce kanrtecht kd (Canadees vuren)
diverse maten

Suar
tafelbladen, boomschijven en blokken in diverse afmetingen en diktes

Sucupira preta/preto/vermelho kantrecht kd *
diverse maten

Tabaca kantrecht kd
26 x 205 mm

Tali kantrecht ad
40, 45 x 70, 60 x 60, 80 x 80 mm

Tanimbuca anti-slip
28 x 145 mm
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Tatajuba kantrecht kd
26 x 155/205, 28 x 145 mm anti-slip

Tauari kantrecht kd
52 mm (vervanger ramin)

Teak kantrecht ad (Birma teak)
26, 33, 40, 52, 65, 80, 105 mm

Teak kantrecht kd (Birma teak)
26, 33, 40, 52, 65, 80 mm

Tineo kantrecht & plaathout kd
35 mm

Uchi Torrado kantrecht ad *
200 x 200 mm

Violetta plaathout kd
70, 80 mm

Vuren gevingerlast geschaafd
38 x 68 mm e.a.

afmetingen mogelijk

Vuren geschaafd, SLS
38 x 89/120/140/184/235 mm

Vuren geschaafd / ruig C
diverse afmetingen

Vuren geschaafd / ruig B **
legio mogelijkheden, o.a. ook 44 x 250 traphout geschaafd op voorraad

Wengé kantrecht kd
26, 33, 35, 52, 52 x 155, 65 mm

Wengé plaathout kd *
26, 35, 65, 80 mm

Yellow pine, Southern kantrecht kd (Amerikaans grenen)
26 x 75/155/205/255/310 , 33 x 155/205/255/310, 43 x 255/310, 46 x 255, 52 x 155/205/255/310, 65 x 205/255/310, 80
x 155/205/255 mm

Yellow poplar kantrecht kd (tulpeboomhout)
26, 33, 40, 46, 52, 65, 80, 105 mm

Zebrano kantrecht & plaathout kd
26, 27, 28, 52, 54 mm

Ziricote kantrecht kd
27, 30, 35 mm
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Verder kunnen we uiteraard vele andere houtsoorten leveren zoals
Angelim Pedra, Angelim Vermelho, Appel, Curupixa, Louro Amarelo,
Okoumé/Gabon, Imbuia, Karri en nog veel meer.........
Bel gerust voor meer informatie!
PEFC/30-31-330
Voor duurzaam bosbeheer

Ook voor FSC® en PEFC™ gekeurde houtsoorten kunt u bij ons
terecht, want sinds 2011 zijn we FSC® en PEFC™ gecertiﬁceerd!

www.pefc.org

Alleen als FSC/PEFC aangemerkte artikelen zijn gecertiﬁceerd.
FSC certiﬁcaatnummer SKH COC 000092
PEFC certiﬁcaatnummer SKH COC 5073

Duurzaam hardhout (buitentoepassingen)
Bilinga / bangkirai / azobé kantrecht
alle gangbare zaagmaten verkrijgbaar
ﬁjnbezaagd of geschaafd

Bangkirai / azobé / bilinga palen
60 x 60, 70 x 70, 80 x 80, 90 x 90, 100 x 100, 120 x 120, 155 x 155 mm

Bangkirai / bilinga / massaranduba anti-slip
21/25/28 x 145 mm

Azobé / bilinga bestekgezaagd
op uw maat gezaagd, eventueel geschaafd
Tevens angelim vermelho, basralocus, groenhart, karri (II), keruing (III), cumaru, garapa ...

Lariks gezaagd
diverse mogelijkheden

Diverse houtsoorten versgezaagd
o.a. eiken, douglas en lariks kunnen wij vers zagen op zware maten. Informeer naar de mogelijkheden bij onze binnendienst.
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Huyskamp’s kwaliteitssysteem eiken
Hout spreekt een eigen taal. Sinds 2012 werken wij intern met een eigen kwaliteitensysteem voor
Europees Eiken kantrecht, gebaseerd op de Nederlandse norm NEN 5477. Dit hebben wij in de
afgelopen jaren ervaren als gemakkelijk, overzichtelijk én tijdsbesparend. Daarom is het naar onze mening
vanzelfsprekend u kennis te laten maken met dit systeem. Wij verzoeken u gebruik te maken van ons
kwaliteitssysteem bij het opgeven van uw eiken bestekorders. Dan spreken we allemaal dezelfde taal. De taal
van hout. Hieronder volgt een vereenvoudigde versie. Wij sturen u graag de volledige versie toe indien gewenst.

Kwaliteitsklassen Europees Eiken kantrecht kd

Onvolkomenheden
(vereenvoudigde versie)

PuykBest

HuysKeur
Select

Landelyck
Select A

Landelyck
Select B

Ruyg
Rustiek

n.v.t

<15 mm

15 - 50 mm

35 - 60 mm

geen eis

Vaste harde kwasten
Kwasten
Middellijn max.

1-zijdig
beperkt
toelaatbaar

Spint

Krom

bij
bewerking
wegvallend

20 mm/ 2m1

20 mm/ 2m1

geen eis

Gebogen

bij
bewerking
wegvallend

20 mm/ 2m1

20 mm/ 2m1

geen eis

Kleine
scheuren

Middelmatige
scheuren

Grote
scheuren

Kleine
scheuren

Middelmatige
scheuren

Grote
scheuren

Vervorming

Langsscheuren (windof droogscheuren)
Scheuren
Splijt- of
eindscheuren

Wan

Onvolkomenheden die samenhangen met de wijze waarop het hout is gedroogd en/of met het vochtgehalte van het hout
Niet toelaatbaar
Toelaatbaar
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Bewerkingen massief en plaatmateriaal
Indien gewenst kunnen we voor u het massieve hout en/of de platen bewerken. Enkele bewerkingsmogelijkheden:
- zagen
- schaven
- proﬁleren

- verlijmen
- lakken, gronden
- borstelen

- afbanden
- beplakken met hpl
- groeven

Meer dan 125 jaar!
Erg dankbaar en trots zijn wij dat H. Huyskamp’s Fijnhouthandel in het jaar 2019 haar 125-jarige jubileum heeft mogen
vieren! Wat was dat een mooie mijlpaal en een fantastisch feest. Een moment om terug te blikken op een prachtige
historie met veel verandering, ontwikkeling en groei. Met als speerpunt altijd kwaliteit & service. Wij hopen nog vele
jaren het bedrijf op deze wijze voort te mogen zetten, uiteraard graag samen met u!

Aarzel niet om een keer kennis te komen maken in ons bedrijf. Wij laten het u graag zien! Voor vragen, oﬀertes, advies
en dergelijke kunt u ons altijd bellen (038-4650500) of mailen (huyskamp@huyskamps.nl).
Mocht u materiaal zelf op willen halen c.q. uit willen zoeken, dan verzoeken wij u vriendelijk van te voren even met ons
te bellen. Zo kunnen wij u sneller en eﬃciënter van dienst zijn.
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Expeditieschema
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

maandag t/m vrijdag

Spoedorders/leveringen buiten de regio in nader overleg! Wij brengen € 50,- vrachtkosten in rekening bij
orders met een factuurwaarde kleiner dan € 200,- (excl. btw).
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Huyskamp’s 4 generaties

Herman Huyskamp

Frederik Anne Huyskamp

Herman Huyskamp

Frederik Peter Huyskamp

Alles onder één dak op houtgebied
H. Huyskamp’s Fijnhouthandel Zwolle B.V.
Nipkowstraat 17, 8013 RJ Zwolle
T 038-4650500
(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl
E huyskamp@huyskamps.nl
I www.huyskamps.nl

