
     

     TRAPKWALITEIT:   
     diktes: 27, 41, 52, 70 mm 
     diameter: 55 cm en breder  
     Lengtes: 3m50, meest 4m00 /+  
 
     Topverzorging, ontschorst, rechtstaand gedroogd, 
     geprofileerde droge latten, meermaals verlegd, 
     droging in overdekte loodsen met ventilatie. 
 
    MEUBELKWALITEIT WIT:    
    diktes: 20, 27, 32, 40, 50, 60, 70, 80 mm  
 

        
    MEUBELKWALITEIT ROSE:    
    diktes: 27, 32, 40, 50, 60, 70, 80 mm  
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WE VERZORGEN EN DROGEN UW HOUT: 
 

Alle hout wordt mooi gestapeld op verplaatsbare 
stapelrekken (ca. 50 ton) om eerst maximaal in de 
wind en daarna in onze droogkamers te drogen .  
 
Een uniek intern transportsysteem verplaatst die 
stapelrekken naar de gewenste zone: vlug dro-
gend / traag drogend / beschermd drogend / droog-
kamers / gesloten ruimtes.  
 

De juiste plaats bepalen we in functie van de weer-
omstandigheden, de houtsoort, de dikte  
en het houtvocht.  
 
Wij drogen in de wind, maar gecontroleerd, hier-
door vermijden we barsten in droge periodes  
en verkleuringen in vochtige periodes.  
 
We streven ernaar om het hout pas in de droogka-
mer te plaatsen, wanneer het vezel-
verzadigingspunt bereikt is. Dit geeft optimale re-
sultaten zowel voor de fysische eigenschappen van 
het gedroogde hout als qua kostprijs.  
 
 

Alle hout wordt steeds onder dak gestapeld, be-
schermd tegen wind, zon en regen.  
 
Door onze manier van werken kunnen we zeer 
ECO-vriendelijk en in de beste omstandigheden  
uw hout verzorgen en stockeren. 
 
VOORRAAD: 
Met meer dan 4000 m3 permanente voorraad 
bolen in beuk en eik kan DB Hardwoods een 
constante kwaliteit en een korte levertermijn 
garanderen (max 1 week).                           V.18.1 
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BEUK GEVIERSCHAALD wit                         
Voor traptreden:    
  diktes: 41 en 52 mm  

  breedtes: 120 mm en breder 
  lengtes: 800 → 1400 mm 
             
Voor trapwangen:    
  diktes: 41 en 52 mm  

  breedtes: 230 mm en breder       

  lengtes: 3m50-3m90, 4m00 /+     
      
 
 
MAATWERK: diverse mogelijkheden 
  - friezen voor parket : 
    bv 27 x 105 x 600 mm / + 
  - beuk kepers wit:                         
    bv 52 x 52 x 900 mm 
    
  
BEUK GEVIERSCHAALD zeer licht gestoomd 
   kwaliteit: SUPERIOR 
   diktes: 23, 26, 32, 38, 46, 52, 64 mm 
   breedtes: 150 mm en breder 
   lengtes: 2m05 → 2m45 
                 2m75 → 3m05 
                 3m35 → 4m00 
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