
Fineer wordt geproduceerd uit geselecteerd rondhout, fi neer stammen genoemd. 
Deze stammen worden gesneden op een dikte van ca. 0,7 mm en produceren netto 
gemiddeld ca. 800 vierkante meter fi neer per kubieke meter. Het gesneden fi neer 
wordt verpakt in pakketten (fi neerboeken) bestaande uit ca. 25 vellen. Tĳ dens het 
productieproces worden de fi neerboeken recht gesneden en ontdaan van eventuele 
onvolkomenheden waarna het gevoegd wordt (in de breedte verlĳ md) tot een 
fi neervel en geplakt op een MDF kern.
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Dichtheid
550-760 kg/m3

Beschikbare diktes 
4 t/m 39 mm

Beschikbare afmetingen  
2440 x 1220 t/m 4100 x 2050 mm

Grondstoffen  
> 91% MDF
> 3% fi neer
1 – 1,5% lĳ m
1% water

Brandklasse (indien vermeld)
D-s2,d0 (Conform NEN-EN 13501-1)  � MDF
B-s2,d0 (Conform NEN-EN 13501-1)  � MDF-FR
D-s2,d0 (Conform NEN-EN 13501-1)  � MDF-MR

Materiaal klasse:  D    (Normaal vlambaar) B (Moeilĳ k brandbaar)
Rookontwikkeling: s2   (Beperkte rook ontwikkeling)
Brandende druppels: d0  (Geen druppelvorming terwĳ l het brand)

Formaldehyde-uitstoot
E1-Classifi cering (conform EN 120). De E1-waarde betekent dat de plaat voldoet aan 
de Europese norm betreffende de formaldehyde-uitstoot (≤ 8 mg/100 gram droge stof).

Levensduur
Na de eerste levensfase is het niet mogelĳ k om MDF te recyclen. Het materiaal is 
geschikt voor de productie van energie.. 

Transport
Minimaal 75% van het basismateriaal komt uit fabrieken in een straal van 250 km van 
de productie. De productielocaties zĳ n gevestigd in: Nederland, België en Slowakĳ e.   
Het overgrote deel van de transporten gaat met Euro 6 trucks.

Productie
Bovenstaande productielocaties maken gebruik van duurzame energie zoals: zonne- 
en windenergie, eigen biomassacentrale voor verwarming van productielĳ n en het 
aankopen van groene stroom. 

Normen & certifi caten
Waar mogelĳ k worden aantoonbaar duurzame grondstoffen toegepast. Indien 
aanwezig wordt het duurzaamheidskeurmerk met bĳ behorend credit vermeld op de 
orderbevestiging, zendnota en factuur. 

PRODUCT BLAD
GEFINEERD MDF 
(MDF/MDF-FR/MDF-MR)

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend en dat het voorbehouden is op typ- en spelfouten.



Fineer wordt geproduceerd uit geselecteerd rondhout, fi neer stammen genoemd en worden 
gesneden op een dikte van ca. 0,7 mm en produceren netto gemiddeld ca. 800 m2 fi neer 
per m3. Het fi neer wordt gebundeld in pakketten (fi neerboeken) bestaande uit ca. 25 vellen. 
Tĳ dens het productieproces word het fi neer recht gesneden waarna het gevoegd wordt 
(in de breedte verlĳ md) tot een fi neervel en geplakt op een berken multiplex kern. Berken 
multiplex is opgebouwd uit een meerlaags berken kern welke is samengesteld uit kruislings 
verlĳ mde (D4, WBP (water boiled proof)) sperfi neerlagen in een BB/CP kwaliteit. Deze 
berken basisplaat is gekalibreerd en tweezĳ dig afgewerkt met ca. 0,6 mm fi neer.
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PRODUCT BLAD
GEFINEERD 
BERKEN MULTIPLEX WBP

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend en dat het voorbehouden is op typ- en spelfouten.

Brandklasse (indien vermeld)
D-s2,d0 (Conform NEN-EN 13501-1)

Materiaal klasse D (Normaal vlambaar)
Rookontwikkeling s2 (Beperkte rook ontwikkeling)
Brandende druppels d0 (Geen druppelvorming terwĳ l het brand)

Formaldehyde-uitstoot
E1-Classifi cering (conform EN 314-2, fi neer D3 of D4 conform EN 204). De E1-waarde 
betekent dat de plaat voldoet aan de Europese norm betreffende de formaldehyde- 
uitstoot (≤ 8 mg/100 gram droge stof).

Levensduur
Na de eerste levensfase is het mogelĳ k om het product weer te recyclen. Berken 
multiplex bestaat voor minimaal 95% uit natuurlĳ ke grondstoffen dit percentage is 
100% recyclebaar.

Transport
100% van het basismateriaal komt uit fabrieken in een straal van 250 km van de 
productie in Slowakĳ e. Alle transporten worden gedaan met Euro 6 trucks. 
De gemiddelde afstand van fabriek tot aan de Nederlandse grens is 1300 km.  

Productie
Bovenstaande productielocatie gebruikt duurzame energie, een eigen biomassa-
centrale verwarmt de productielĳ n. 

Normen & certifi caten
Waar mogelĳ k worden aantoonbaar duurzame grondstoffen toegepast. Indien 
aanwezig wordt het duurzaamheidskeurmerk met bĳ behorend credit vermeld 
op de orderbevestiging, zendnota en factuur. 

Dichtheid
675 kg/m3

Beschikbare diktes  
6, 12, 18 mm   

Beschikbare afmetingen  
3000 x 1500 mm

Grondstoffen  
87% hout
5% lĳ m 
8% water



Meubelplaat is een massieve en stabiele lichtgewicht kern van naaldhout met 
HDF toplagen, tweezĳ dig voorzien van edel- of dikfi neer. Optioneel voorzien 
van een of meerdere massieve kantlatten, aan de smalle langskant(en) in 
dezelfde houtsoort tussen het fi neer. De meubelplaten zĳ n geschuurd met 
korrel 120. 
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PRODUCT BLAD
GEFINEERDE MEUBELPLAAT

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend en dat het voorbehouden is op typ- en spelfouten.

Brandklasse (indien vermeld)
D-s2,d0 (Conform NEN-EN 13501-1)

Materiaal klasse D (Normaal vlambaar)
Rookontwikkeling s2 (Beperkte rook ontwikkeling)
Brandende druppels d0 (Geen druppelvorming terwĳ l het brand)

Formaldehyde-uitstoot
E1-Classifi cering (conform EN 120). De E1-waarde betekent dat de plaat voldoet aan de 
Europese norm betreffende de formaldehyde-uitstoot (≤ 8 mg/100 gram droge stof).

Levensduur
Na de eerste levensfase is het mogelĳ k om het product weer te recyclen. Meubelplaat 
bestaat voor minimaal 98% uit natuurlĳ ke grondstoffen dit percentage is 100% recycle-
baar.

Transport
100% van het basismateriaal komt uit fabrieken in een straal van 250 km van de 
productie in Slowakĳ e. Het transport van de fi neersoorten is afhankelĳ k van het 
groeigebied. Alle transporten worden gedaan met Euro 6 trucks. De gemiddelde 
afstand van fabriek tot aan de Nederlandse grens is 1300 km.  

Productie
Bovenstaande productielocatie gebruikt duurzame energie, een eigen biomassa-
centrale verwarmt de productielĳ n. 

Normen & certifi caten
Waar mogelĳ k worden aantoonbaar duurzame grondstoffen toegepast. Indien 
aanwezig wordt het duurzaamheidskeurmerk met bĳ behorend credit vermeld op 
de orderbevestiging, zendnota en factuur. 

Dichtheid
450 kg/m3

Beschikbare diktes  
19, 23, 39, 42 mm  

Beschikbare afmetingen  
2800 x 1040 t/m 2600 x 2050 mm

Grondstoffen  
3-17% fi neer
11-17% HDF
60-70% hout
2% lĳ m



Spaplex is opgebouwd uit een vuren multiplex kern welke is samengesteld uit 
kruislings verlĳ mde sperfi neerlagen. Deze lichtgewicht basisplaat is tweezĳ dig 
afgewerkt met circa 0,6 mm fi neer. Spaplex plaatmateriaal wordt onder 
andere toegepast in de saunabouw en wellness omgeving. De panelen zĳ n 
D4/formaldehydevrĳ  verlĳ md.
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PRODUCT BLAD
GEFINEERD SPAPLEX

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend en dat het voorbehouden is op typ- en spelfouten.

Brandklasse (indien vermeld)
D-s2,d0 (Conform NEN-EN 13501-1)

Materiaal klasse D (Normaal vlambaar)
Rookontwikkeling s2 (Beperkte rook ontwikkeling)
Brandende druppels d0 (Geen druppelvorming terwĳ l het brand)

Formaldehyde-uitstoot
E1-Classifi cering (conform DIN EN 717-2). De E1-waarde betekent dat de plaat 
voldoet aan de Europese norm betreffende de formaldehyde-uitstoot (≤ 8 mg/100 
gram droge stof).

Levensduur
Na de eerste levensfase is het mogelĳ k om het product weer te recyclen. 
Spaplex bestaat voor minimaal 95% uit natuurlĳ ke grondstoffen dit percentage is 
100% recyclebaar.

Transport
100% van het basismateriaal komt uit fabrieken in een straal van 250 km van de 
productie in Slowakĳ e. Het transport van de fi neersoorten is afhankelĳ k van het 
groeigebied. Alle transporten worden gedaan met Euro 6 trucks. De gemiddelde 
afstand van fabriek tot aan de Nederlandse grens is 1300 km.  

Productie
Bovenstaande productielocatie gebruikt duurzame energie, een eigen biomassa-
centrale verwarmt de productielĳ n. 

Normen & certifi caten
Waar mogelĳ k worden aantoonbaar duurzame grondstoffen toegepast. Indien 
aanwezig wordt het duurzaamheidskeurmerk met bĳ behorend credit vermeld op de 
orderbevestiging, zendnota en factuur. 

Dichtheid
400 kg/m3

Beschikbare diktes  
15, 18 mm 

Beschikbare afmetingen  
2500 x 1500 mm

Grondstoffen  
87% hout
5% lĳ m 
8% water



Fineer wordt geproduceerd uit geselecteerd rondhout, fi neer stammen genoemd. 
Deze stammen worden gesneden op een dikte van ca. 0,7 mm en produceren netto 
gemiddeld ca. 800 vierkante meter fi neer per kubieke meter. Het gesneden fi neer 
wordt verpakt in pakketten (fi neerboeken) bestaande uit ca. 25 vellen. Tĳ dens het 
productieproces worden de fi neerboeken recht gesneden en ontdaan van eventueel 
gebrek waarna het gevoegd wordt (in de breedte verlĳ md) tot een fi neervel en 
geplakt op een papieren rug.
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Dichtheid
500-1100 kg/m3

Beschikbare dikte  
0,6 mm 

Beschikbare afmetingen  
3050 x 1250 mm

Grondstoffen  
77-87% fi neer
9-5% lĳ m
14-8% papier

Brandklasse (indien vermeld)
D-s2,d0 (Conform NEN-EN 13501-1)

Materiaal klasse D (Normaal vlambaar)
Rookontwikkeling s2 (Beperkte rook ontwikkeling)
Brandende druppels d0 (Geen druppelvorming terwĳ l het brand)

Formaldehyde-uitstoot
E1-Classifi cering (conform EN 120). De E1-waarde betekent dat de plaat voldoet aan 
de Europese norm betreffende de formaldehyde-uitstoot (≤ 8 mg/100 gram droge stof).

Levensduur
Na de eerste levensfase is het mogelĳ k om het product weer te recyclen. Fineerfl ex 
bestaat voor minimaal 91% uit natuurlĳ ke grondstoffen, dit percentage is 100% 
recyclebaar.

Transport
100% van het basismateriaal komt uit fabrieken in een straal van 250 km van de 
productie in Slowakĳ e. Het transport van de fi neersoorten is afhankelĳ k van het 
groeigebied. Alle transporten worden gedaan met Euro 6 trucks. De gemiddelde 
afstand van fabriek tot aan de Nederlandse grens is 1300 km.  

Productie
Bovenstaande productielocatie gebruikt duurzame energie, een eigen biomassa-
centrale verwarmt de productielĳ n.

Normen & certifi caten
Waar mogelĳ k worden aantoonbaar duurzame grondstoffen toegepast. Indien 
aanwezig wordt het duurzaamheidskeurmerk met bĳ behorend credit vermeld op de 
orderbevestiging, zendnota en factuur.

PRODUCT BLAD
FINEERFLEX

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend en dat het voorbehouden is op typ- en spelfouten.



Kantfi neer is opgebouwd uit meerdere lagen fi neer van ca. 0,6 mm, de 
verlĳ ming is D4/formaldehydevrĳ . Het materiaal is niet voorgelĳ md indien 
anders aangegeven. Het kantfi neer is geschuurd en verpakt op rol.
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PRODUCT BLAD
KANTFINEER 
NIET VOORGELĲ MD

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend en dat het voorbehouden is op typ- en spelfouten.

Brandklasse (indien vermeld)
D-s2,d0 (Conform NEN-EN 13501-1)

Materiaal klasse D (Normaal vlambaar)
Rookontwikkeling s2 (Beperkte rook ontwikkeling)
Brandende druppels d0 (Geen druppelvorming terwĳ l het brand)

Formaldehyde-uitstoot
E1-Classifi cering. De E1-waarde betekent dat het kantfi neer voldoet aan de Europese 
norm betreffende de formaldehyde-uitstoot (≤ 8 mg/100 gram droge stof).

Levensduur
Na de eerste levensfase is het mogelĳ k om het product weer te recyclen. 
Kantfi neer bestaat voor minimaal 92% uit natuurlĳ ke grondstoffen dit percentage 
is 100% recyclebaar.

Transport
100% van het basismateriaal komt uit fabrieken in een straal van 250 km van de 
productie in Duitsland. Het transport van de fi neersoorten is afhankelĳ k van het 
groeigebied. De gemiddelde afstand van fabriek tot aan de Nederlandse grens is 97 km.  

Productie
Bovenstaande productielocatie gebruikt duurzame energie voor de productielĳ n. 

Normen & certifi caten
Waar mogelĳ k worden aantoonbaar duurzame grondstoffen toegepast. Indien 
aanwezig wordt het duurzaamheidskeurmerk met bĳ behorend credit vermeld op de 
orderbevestiging, zendnota en factuur. 

Dichtheid
500-1100 kg/m3

Beschikbare diktes  
1 t/m 2 mm 

Beschikbare afmetingen  
12,5 t/m 50 mtr

Grondstoffen  
82% hout
8% lĳ m 
10% water



Beuken multiplex is opgebouwd uit een meerlaags ongestoomd beuken kern 
welke is samengesteld uit kruislings D3 verlĳ mde sperfi neerlagen in een B/BB 
kwaliteit.  
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PRODUCT BLAD
BEUKEN MULTIPLEX

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend en dat het voorbehouden is op typ- en spelfouten.

Brandklasse (indien vermeld)
D-s2,d0 (Conform NEN-EN 13501-1)

Materiaal klasse D (Normaal vlambaar)
Rookontwikkeling s2 (Beperkte rook ontwikkeling)
Brandende druppels d0 (Geen druppelvorming terwĳ l het brand)

Formaldehyde-uitstoot
E1-Classifi cering (conform EN 314-2). De E1-waarde betekent dat de plaat voldoet aan 
de Europese norm betreffende de formaldehyde-uitstoot (≤ 8 mg/100 gram droge stof).

Levensduur
Na de eerste levensfase is het mogelĳ k om het product weer te recyclen. Beuken 
multiplex bestaat voor minimaal 95% uit natuurlĳ ke grondstoffen dit percentage is 
100% recyclebaar.

Transport
100% van het basismateriaal komt uit fabrieken in een straal van 250 km van 
de productie in Slowakĳ e. Alle transporten worden gedaan met Euro 6 trucks. 
De  gemiddelde afstand van fabriek tot aan de Nederlandse grens is 1300 km.

Productie
Bovenstaande productielocatie gebruikt duurzame energie, een eigen biomassa-
centrale verwarmt de productielĳ n. 

Normen & certifi caten
Alleen aantoonbaar duurzame grondstoffen worden toegepast. Het duurzaamheids-
keurmerk met bĳ behorend credit staat vermeld op de orderbevestiging, zendnota en 
factuur. Alle beuken multiplex panelen zĳ n 100% FSC gecertifi ceerd.

Dichtheid
722 kg/m3

Beschikbare diktes  
10, 15, 18, 30, 40 mm   

Beschikbare afmetingen  
2500 x 1250 mm

Grondstoffen  
87% hout
5% lĳ m 
8% water



VL-massief, opgebouwd uit vallend lange gevingerlaste delen met een lengte van 
circa 250 tot 600 mm en een lamelbreedte van ongeveer 40 mm. Door gebruik te 
maken van korte en smalle delen wordt het rendement uit een stam verhoogd. 
De gevingerlaste panelen zĳ n geschuurd met korrel 80 en per stuk verpakt in folie. 
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PRODUCT BLAD
VL-MASSIEF 
(GEVINGERLAST EN 
GELAMINEERD PANEEL)

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend en dat het voorbehouden is op typ- en spelfouten.

Brandklasse
D-s2,d0 (Conform EN 13986)

Materiaal klasse:  D    (Normaal vlambaar) 
Rookontwikkeling: s2   (Beperkte rook ontwikkeling)
Brandende druppels: d0  (Geen druppelvorming terwĳ l het brand)

Formaldehyde-uitstoot
E1-Classifi cering (conform EN 120). De E1-waarde betekent dat de panelen voldoen 
aan de klasse met de minste formaldehyde-uitstoot (≤ 0,01mg/100 gram droge stof).

Levensduur
Na de eerste levensfase is het mogelĳ k om het product weer te recyclen. VL-massief 
panelen bestaan volledig uit hout en zĳ n 100% recyclebaar.

Transport
De grondstof hout die voor de productie van de panelen wordt gebruikt komt uit 
duurzaam beheerde bossen en gebeurd in de landen van oorsprong. Transport van 
ruw materiaal wordt beperkt van het bos tot aan de fabriek. Alleen het netto product 
gaat per vrachtwagen op transport en geeft een besparing van ruim 35% op
de uitstoot van CO². Het schaafafval en ander biomassa wordt ter plaatse gebruikt. 
De gemiddelde afstand van fabriek tot aan de Nederlandse grens is 1200 km. 

Productie
De fabriek heeft een eigen biomassa-energiecentrale waarin biogene brandstoffen, 
die stoffelĳ k niet recyclebaar zĳ n, worden omgezet en toegepast in warmte en 
ecostroom.

Normen & certifi caten
Alleen aantoonbaar duurzame grondstoffen worden toegepast. Het duurzaamheids-
keurmerk met bĳ behorend credit staat vermeld op de orderbevestiging, zendnota en 
factuur. Alle VL-massief panelen zĳ n 100% FSC gecertifi ceerd.

Dichtheid Europees loofhout
Beuken 710 kg/m3

Eiken (rustiek) 710 kg/m3

Esdoorn 640 kg/m3

Kersen 620 kg/m3

Noten 620 kg/m3

Beschikbare diktes  
19, 26, 40 mm  

Beschikbare afmetingen  
3000 x 1220 t/m 5000 x 1220 mm

Grondstoffen  
91% hout
1% lĳ m
8% water



DL-massief, verlĳ mde houten panelen, opgebouwd uit vallend brede delen 
van circa 40 tot 80 mm met de lengte van het paneel. Geschuurd met korrel 
80 en per stuk verpakt in folie. 
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Dichtheid Europees loofhout
Beuken 710 kg/m3

Eiken (rustiek) 710 kg/m3

Esdoorn 640 kg/m3

Essen 700 kg/m3

Noten Amerikaans 620 kg/m3

Beschikbare diktes  
5,5, 19, 25, 40 mm 

Beschikbare afmetingen  
900 x 650 t/m 3200 x 1210 mm

Grondstoffen  
91% hout
1% lĳ m
8% water

Brandklasse
D-s2,d0 (Conform EN 13986)

Materiaal klasse:  D    (Normaal vlambaar) 
Rookontwikkeling: s2   (Beperkte rook ontwikkeling)
Brandende druppels: d0  (Geen druppelvorming terwĳ l het brand)

Formaldehyde-uitstoot
E1-Classifi cering (conform EN 120). De E1-waarde betekent dat de panelen voldoen 
aan de klasse met de laagste formaldehyde-uitstoot (≤ 0,01 mg/100 gram droge stof).

Levensduur
Na de eerste levensfase is het mogelĳ k om het product weer te recyclen. DL-massief 
panelen bestaan volledig uit hout en zĳ n 100% recyclebaar.

Transport
De grondstof hout die voor de productie van de panelen wordt gebruikt komt uit 
duurzaam beheerde bossen en gebeurd in de landen van oorsprong. Transport van 
ruw materiaal wordt beperkt van het bos tot aan de fabriek. Alleen het netto product 
gaat per vrachtwagen op transport en geeft een besparing van ruim 35% op de 
uitstoot van CO². Het schaafafval en ander biomassa wordt ter plaatse gebruikt. 
De gemiddelde afstand van fabriek tot aan de Nederlandse grens is 1300 km.  

Productie
De fabriek heeft een eigen biomassa-energiecentrale waarin biogene brandstoffen, 
die stoffelĳ k niet recyclebaar zĳ n, worden omgezet en toegepast in warmte en 
ecostroom. 

Normen & certifi caten
Alleen aantoonbaar duurzame grondstoffen worden toegepast. Het duurzaamheids-
keurmerk met bĳ behorend credit staat vermeld op de orderbevestiging, zendnota en 
factuur. Alle DL-massief panelen zĳ n 100% FSC gecertifi ceerd. 

PRODUCT BLAD
DL-MASSIEF (PANEEL MET 
DOORGAANDE LAMELLEN)

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend en dat het voorbehouden is op typ- en spelfouten.



Drie lagen platen zĳ n opgebouwd uit drie kruislings verlĳ mde lagen. Twee 5 mm 
dikke toplagen, bestaande uit vallend brede delen van ca. 80 tot 140 mm en een kern 
van 10 mm in dezelfde houtsoort. In deze tussenlaag wordt al het overgebleven 
materiaal verwerkt dat niet geschikt is voor de zichtzĳ den: te kort, te smal, spinthout 
en andere afwĳ kingen. De hele stam wordt gebruikt, er blĳ ft bĳ na geen restproduct 
over. De panelen worden geschuurd met korrel  80 en per stuk verpakt in folie.
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PRODUCT BLAD
DRIE LAGEN PLAAT 
(LOOFHOUT)

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend en dat het voorbehouden is op typ- en spelfouten.

Brandklasse
D-s2,d0 (Conform EN 13986)

Materiaal klasse:  D    (Normaal vlambaar) 
Rookontwikkeling: s2   (Beperkte rook ontwikkeling)
Brandende druppels: d0  (Geen druppelvorming terwĳ l het brand)

Formaldehyde-uitstoot
E1-Classifi cering (conform EN 120). De E1-waarde betekent dat de panelen voldoen 
aan de klasse met de minste formaldehyde-uitstoot (≤ 0,01 mg/100 gram droge stof).

Levensduur
Na de eerste levensfase is het mogelĳ k om het product weer te recyclen. Drie lagen 
plaat panelen bestaan volledig uit hout en zĳ n daardoor 100% recyclebaar.

Transport
De grondstof hout die voor de productie van de panelen wordt gebruikt komt uit 
duurzaam beheerde bossen en gebeurd in de landen van oorsprong. Transport van 
ruw materiaal wordt beperkt van het bos tot aan de fabriek. Alleen het netto product 
gaat per vrachtwagen op transport en geeft een besparing van ruim 35% op de 
uitstoot van CO². Het schaafafval en ander biomassa wordt ter plaatse gebruikt. 
De gemiddelde afstand van fabriek tot aan de Nederlandse grens is 1300 km.

Productie
De fabriek heeft een eigen biomassa-energiecentrale waarin biogene brandstoffen, 
die stoffelĳ k niet recyclebaar zĳ n, worden omgezet en toegepast in warmte en 
ecostroom.

Normen & certifi caten
Alleen aantoonbaar duurzame grondstoffen worden toegepast. Het duurzaamheids-
keurmerk met bĳ behorend credit staat vermeld op de orderbevestiging, zendnota en 
factuur. Alle drie lagen plaat panelen zĳ n 100% FSC gecertifi ceerd.

Dichtheid Europees loofhout
Beuken 710 kg/m3

Eiken (rustiek) 710 kg/m3

Esdoorn 640 kg/m3

Essen 700 kg/m3

Kersen 620 kg/m3

Noten Amerikaans 620 kg/m3

Noten Europees 680 kg/m3

Beschikbare dikte  
20 mm  

Beschikbare afmetingen  
810 x 1250 t/m 3000 x 1250 mm

Grondstoffen  
90% hout
2% lĳ m
8% water



Drie lagen platen zĳ n opgebouwd uit drie kruislings verlĳ mde lagen. Twee circa 5 mm 
dikke toplagen, bestaande uit vallend brede delen en een kern van circa 9 mm. In 
deze tussenlaag wordt al het rest materiaal verwerkt dat niet geschikt is voor de 
zichtzĳ den: te kort of te smal hout en andere afwĳ kingen. De hele stam wordt 
gebruikt, er blĳ ft bĳ na geen restproduct over. De panelen worden geschuurd met 
korrel 80. 

www.vanlaerehout.nl

PRODUCT BLAD
DRIE LAGEN PLAAT 
(VUREN)

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend en dat het voorbehouden is op typ- en spelfouten.

Brandklasse
D-s2,d0 (Conform EN 13986)

Materiaal klasse:  D    (Normaal vlambaar) 
Rookontwikkeling: s2   (Beperkte rook ontwikkeling)
Brandende druppels: d0  (Geen druppelvorming terwĳ l het brand)

Formaldehyde-uitstoot
E1-Classifi cering (conform EN 120). De E1-waarde betekent dat de panelen voldoen 
aan de klasse met de minste formaldehyde-uitstoot (≤ 0,01 mg/100 gram droge stof).

Levensduur
Na de eerste levensfase is het mogelĳ k om het product weer te recyclen. Drie lagen 
plaat panelen bestaan volledig uit hout en zĳ n daardoor 100% recyclebaar.

Transport
De grondstof hout die voor de productie van de panelen wordt gebruikt komt uit 
duurzaam beheerde bossen en gebeurd in de landen van oorsprong. Transport van 
ruw materiaal wordt beperkt van het bos tot aan de fabriek. Alleen het netto product 
gaat per vrachtwagen op transport en geeft een besparing van ruim 35% op
de uitstoot van CO². Het schaafafval en ander biomassa wordt ter plaatse gebruikt. 
De gemiddelde afstand van fabriek tot aan de Nederlandse grens is 800 km.

Productie
De fabriek heeft een eigen biomassa-energiecentrale waarin biogene brandstoffen, 
die stoffelĳ k niet recyclebaar zĳ n, worden omgezet en toegepast in warmte en 
ecostroom.

Normen & certifi caten
Alleen aantoonbaar duurzame grondstoffen worden toegepast. Het duurzaamheids-
keurmerk met bĳ behorend credit staat vermeld op de orderbevestiging, zendnota en 
factuur. Alle vuren drie lagen plaat panelen zĳ n 100% PEFC gecertifi ceerd.

Dichtheid
460 kg/m3

Beschikbare diktes  
19 mm  

Beschikbare afmetingen  
3000 x 1250 mm

Grondstoffen  
90% hout
2% lĳ m
8% water


