
 EIK  
 VERLIJMDE RAAMKEPERS 

TECHNISCHE SPECIFICATIE 
 

Europese eik, buitenlagen = 1° keus – vooral kwartier / vals kwartier  
Verlijmd in 3 of 4 lagen – max. lamellen 145 x 24 mm  
KD 13% (+/- 2%), zeer stabiel door verlijming en vingerlas   
verlijming D4 conform EN 204 of C4 conform EN 12765 
 
Gecertificeerd CTB-Lca (Frankrijk) en HFA (Oostenrijk) voor  
buitenschrijnwerk  
Uitstekend alternatief voor tropisch hardhout  
Ecologisch en houtbesparend  
100 % FSC gecertificeerd 
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         DKD  = Topgamma  
         = buitenlagen massief - binnenlagen gevingerlast 
                  = grote variatie in lengtes : wordt op bestelling gemaakt 
           - maximum lengte 3000 mm 
                                                                                             - lengteverdeling : ca 10 %  800-900 mm 

                              ca 60 %  1000-1900 mm 
                ca 30 %  2000-3000 mm 
                                                                                  
                                                                 - prijs op aanvraag 
                                                                                 - levertermijn ca 8 weken 
                                                                                 - op voorraad : enkele m3 om de kwaliteit te tonen 

3 mogelijkheden 

         KKK  = alle lagen zijn gevingerlast 
                  = zeer aantrekkelijke prijs  
         = ideaal om te schilderen (soms wat kleurverschillen) 
 
         Op voorraad : 63 x 86 x 6000 mm    84 st/pak 
           63 x 125 x 6000 mm    56 st/pak 
           63 x 145 x 6000 mm    49 st/pak 
  

           72 x 86 x 6000 mm    72 st/pak 
           72 x 125 x 6000 mm    48 st/pak 
           72 x 145 x 6000 mm    42 st/pak 
                                                                           andere afmetingen : op aanvraag (ong. 8 weken leveringstermijn) 

         LKL  = voordelen van beide gecombineerd 
           buitenlagen gevingerlast, maar enkel met lange stukken  
           (gemiddeld 1 m/+) met selectie op uniforme kleur en  

            rechtdradigheid zodat de vingerlas bijna niet zichtbaar is. 
             Alles op 6 m lang : slechts 1 lengte nodig, altijd voldoende 

             lange lengtes en zeer weinig afval  
 
         Op voorraad : 63 x 86 x 6000 mm    84 st/pak 
           63 x 125 x 6000 mm    56 st/pak   
           63 x 145 x 6000 mm    49 st/pak 
 

               72 x 86 x 6000 mm  72 st/pak 
               72 x 125 x 6000 mm  48 st/pak 
           72 x 145 x 6000 mm        42 st/pak 
                                                                           andere afmetingen : op aanvraag (ong. 8 weken leveringstermijn) 
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