Withagen Houtprodukten

Het bedrijf

Withagen Houtprodukten BV staat voor constructieve toepassingen, waar de sterkte eigenschappen de
belangrijkste rol op zich nemen zoals gordingen, vloerbalken, muurplaten, spanten, liggers en kolommen. Ook gebogen spanten, en gebogen kilkepers behoren tot de dagelijkse leveringen. De Europese
houtsoorten zoals Vuren, Lariks en Grenen zijn PEFC gecertificeerd. Wij leveren snel, vakkundig en direct
op de bouwplaats, en lossen met de autokraan. Pasbewerkingen worden machinaal aangebracht, en ook
het gronden behoort tot de dagelijkse werkzaamheden.
Geoptimaliseerd constructiehout
Type		Gelamineerd en gevingerlast hout voor
dragende toepassingen.
Certificaten	CE, KOMO, PEFC certificaat CH12/0549,
FSC certificaat SGS-COC 002385.
Klanten		Houthandel, bouwmaterialenhandel, en
houtverwerkende industrie.
Houtsoorten	Vuren, Grenen, Douglas, Europees Lariks
en Siberisch Lariks.
Sterkteklassen	Volgens NEN EN 14080; GL24C, GL24H,
GL28C, GL28H, GL32C.
Afwerking	Afwerkklasse 3, zichtwerk met een
geoptimaliseerde deklamel.
Maatvoeringen	Meer dan 400 kopmaten direct leverbaar,
lengtes tot 40 m1 mogelijk uit een stuk.
Breedte/hoogte	Breedte van 60 mm. tot 300 mm. uit één
stuk. Hoogte vanaf 80 mm. tot 3 m1 hoog.
Bewerkingen	Maatwerk en CNC aangebracht zoals
kepen, boren, slissen, afschuinen etc.
Bijzonderheden	Wekelijkse levering op de bouwplaats,
gelost met autokraan.

Levertijden en transport
Gelamineerd hout wordt altijd op maat voor u gemaakt, en
wel binnen enkele werkdagen. Vuren liggers tot 18 meter
lengte leveren wij binnen 1 werkweek bij u op de bouwplaats.
Pasbewerkingen, gronden en aanbrengen van staalwerk verbindingen geeft extra levertijd. Wij leveren in heel Nederland
en delen van België, direct op de bouw, of bij uw bedrijf.
De vrachtwagens zijn voorzien van een kraan, de chauffeur
lost de lading naast de wagen aan de verharde weg.
Lengte en breedte transport zijn bij ons dagelijks werk, want
ook spanten en lange liggers worden door ons vakkundig
afgeleverd. Bij projecten maken wij duidelijke afspraken, vaak
in combinatie met bijzonder transport.

Withagen Houtprodukten BV is lid van de N.V.L. ( Nederlandse Vereniging Leveranciers Gelamineerd hout).
Van toepassing zijn de verkoopvoorwaarden van de V.V.N.H.(Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen).
Withagen Houtprodukten BV is lid van PEFC CH12/0549, en in het bezit van een FSC certificaat, met nummer SGS COC-2385.
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