Oplossingen voor buiten

De Bruynzeel legende
Bruynzeel, een naam in houtbewerking, is specialist in het vervaardigen van hoogwaardig
plaatmateriaal.
Tot de befaamde producten van Bruynzeel behoren triplex en multiplex;diverse lagen
geselecteerd fineer, vakkundig op elkaar gelijmd tot strakke, gave panelen, die zowel in
de jachtbouw alsook in de nieuwbouw en renovatie kunnen worden toegepast.
In 1939 startte Bruynzeel met het vervaardigen van fineren.
De eerste schilfineren vonden aanvankelijk hun toepassing in de sigarenindustrie, voor het
maken van sigarenkistjes. Omstreeks die tijd ontstond ook het later zo bekend geworden
HECHTHOUT®. Om de kwaliteit van dit plaatmateriaal te testen, werd zelfs een serie
zeilboten gebouwd in de toenmalige deurenfabriek van Bruynzeel.
Door het verder uitbouwen van het gamma plaatmateriaal, kwam men in 1975 tot de naam
BRUYNZEEL MULTIPANEL BV, een benaming die intussen tot ver buiten de grenzen van
Nederland naam en faam heeft verworven.
Ook in die periode werd beslist de stammen te laten schillen tot fineer in de landen van
herkomst, o.a. Gabon en enkele andere Afrikaanse landen.
In 1984 begon Bruynzeel Multipanel een nauwe samenwerking met SA ALLIN uit Frankrijk.
In 2003 werd dan ook door de firma SA ALLIN uit Frankrijk besloten de gehele productie
en organisatie van Bruynzeel Multipanel over te nemen en staat sindsdien garant voor de
continuering van de kwaliteit en service naar bijna alle Europese landen en daarbuiten.

Wooding werkt momenteel aan de certificering volgens FSC en PEFC norm, voor zijn
gehele productie.
Onze labels garanderen dat het gebruik van hout en multiplex voldoet aan de normen
NF-X Exterieur CTB-X (AFNOR certificering uitgevoerd door de FCBA: Forêt Bois Cellulose
contruction Ameublement) en KOMO (certificering door de Nederlandse Stichting Keurmerk
Hout SKH). De panelen hebben ook het certificaat van Lloyd’s Register of Londen.
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BRUYNZEEL MULTIPANEL INT BV
NEDERLAND : Rijshoutweg 10 – Postbus 59 – 1500 EB ZAANDAM
Tel : +31(0)75 655 42 00 Fax : +31(0)75 655 42 90
e-mail : info@bruynzeelmultipanel.com
BELGIË : Industrieweg 45 – 8600 ROESELARE
Tel : +32(0)51 22 35 78 Fax : +32(0)51 24 28 84
e-mail : info@bruynzeel-multipanel.be
Bezoek www.bruynzeelmultipanel.com voor het
downloaden van uw gedetailleerde productinformatie.
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ONTDEKKEN, CREËREN,
INNOVEREN ...
REGINA MAHONIE A/B – SAPELI A/B

Wooding biedt u oplossingen aan voor
gevelbekleding met een natuurlijke
uitstraling, volgens uw plannen en
specificatie. Panelen met een
hoge kwaliteit, duurzaamheid en
een onberispelijke esthetiek.

Een ultra-natuurlijke schoonheid
Voor diegenen die houden van esthetiek geeft Sapeli , door zijn kleur en tekening,
een gevoel van warmte gecreëerd door de natuur.
Daardoor zijn deze panelen perfect te combineren met andere moderne materialen
in de bouw.

SUPRAHECHT

Super kwaliteit gecombineerd met esthetiek.

Laat u adviseren door een expert
Wooding adviseert u :

100 % Sapeli multiplex. Geeft de zekerheid van perfecte schoonheid en
uitzonderlijke duurzaamheid tegen alle weersinvloeden.
Zeer praktische en eigentijdse esthetiek. Het biedt een oplossing door de tijd
en onvergelijkbare natuurlijke schoonheid!

• een radius van 3 mm aan de zichtbare randen, voor het
optimaliseren van de afwatering, de afwerking en later onderhoud,
• schuren van de 4 randen voor het beter aanbrengen van de
afwerklagen.

MULTIGROOVE
Wooding garandeert u :
• het gebruik van houtsoorten erkend door de FCBA
(Forêt Cellulose Bois Construction Ameublement), geselecteerd
op hun weerstand en duurzaamheid.

Kijk in de toekomst !
Om de esthetiek van de panelen maximaal te vrijwaren, raden wij watergedragen laksystemen
aan. Deze producten hebben de eigenschappen, binnen de aanvaardbare norm, om inwerking van
UV stralen en natuurlijk vocht tegen te gaan.
Voor de afwerking van Multipaint pleit Wooding voor het gebruik van acrylaat polyurethaan verf:
een ideale bescherming op termijn en biedt een grote verscheidenheid aan kleuren.

LAAT DE NATUUR SPREKEN
Voor de natuurlijke schoonheid van uw project is in overeenstemming met uw wensen,
bij Wooding gekozen voor 2 houtsoorten.
Okoume voor zijn onberispelijke verwerken
Een ware kracht van de natuur. De boom, 40 meter hoog, die in 20 miljoen hectare in Gabon
groeit en uitzonderlijke mechanische eigenschappen voor multiplex heeft.
Sapeli, voor zijn hoge esthetische waarde
Een zeer fijne structuur, consistente kleuren, uitstekend hechtingsvermogen en perfect te
combineren met afwerkingsproducten.

De charme van het planken effect
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MULTIGROOVE

Multiplex panelen
klaar voor kleur

WOODPAINT

Multiplex panelen
met grondlaag

HECHTHOUT
SUPRAHECHT

MULTIPAINT

Gegroefd multiplex paneel voor exterieure decoratie (luiken, garagepoorten,
bekleding van gevels, ...) is verkrijgbaar in verschillende kleuren en variaties: rechte
groeven of onder 45 °.

MULTIPAINT

Voor een perfecte afwerking in kleur
Gegarandeerd voor 15 jaar. Multipaint is klaar om te schilderen en biedt hoge
weerstand tegen verwering. Het multiplex paneel is voorzien van een kunsthars
film welke onder hoge druk en temperatuur is versmolten met het dekfineer.
Het licht schuren in de fabriek vermindert aanzienlijk de tijd (en kosten) bij de
voorbereiding voor de definitieve afwerking met verf. Twee eindlagen verf volstaan
voor een perfecte afwerking. Bovendien biedt de waterbestendige eigenschap
van de film u een termijn van 6 maanden tussen de plaatsing en de definitieve
afwerking. Let op: uiteraard moeten de randen vooraf beschermd worden tegen
water indringing.

BRUPAINT
WOODPAINT

Een verscheidenheid aan toepassingen
Gegarandeerd voor 10 jaar. Dit multiplex is bekleed met een witte melamine folie.
HECHTHOUT

Aantrekkelijk, gemakkelijk

BRUPAINT

Perfect geschikt voor de buitentoepassing. Hechthout, 100% Okoume, combineert
duurzaamheid en vakmanschap, tot grote voldoening van architecten en vormgevers.
Hechthout is de ideale basis voor al uw transparante afwerkingen welke de natuurlijke
schoonheid van het hout laten zien.

Minimale voorbereiding
Multiplex voorzien van grondverf welke de voorbereidingstijd vermindert
tot de definitieve afwerking. Een tot twee lagen volstaan met de gebruikelijke
producten.

