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buigsterkte -10% tot -15%  
dan onbehandeld hout

voordeliger dan tropisch hout

70% minder zwelling  
en krimp dan  
onbehandeld hout

betere vormstabiliteit  
dan onbehandeld  
hout bij wijziging van  
weersomstandigheden

lichter en dus  
gemakkelijker te plaatsen  
dan tropisch hout

typische bruine kleur 
verandert langzaam in 
zilvergrijze tint

duurzaamheidsklasse I of II

langere levensduur dan on-
behandeld hout door betere 
bestandheid tegen houtrot 
verwekkende schimmels

ecologisch productieproces  
(geen chemicaliën)

minder vochtopname  
dan onbehandeld hout 
(6% ipv 12%)

FSC of PEFC gecertificeerd

20% tot 25% betere  
warmteweerstand dan  
onbehandeld naaldhout

Belangrijkste eigenschappen van ThermoWood® 

Gedetailleerde informatie over het ThermoWood® proces en 

de eigenschappen vindt u in het handboek op onze website.

van Hoorebeke Timber nv/sa
Kluizensesteenweg 1, 9000 Gent

Tel. +32 (0)9 253 86 61 - Fax +32 (0)9 253 98 16 - info@vanhoorebeke.com

ThermoWood®

Stijlvol Duurzaam Stabiel

Thermisch behandeld hout
voor uw gevelbekleding 



Wat is van Hoorebeke
ThermoWood® ?
van Hoorebeke ThermoWood® is vurenhout dat door 

een milieuvriendelijke behandeling met hitte en stoom 

een duurzaamheidsklasse I/II krijgt. 

Deze duurzaamheid is vergelijkbaar met een tropische 

houtsoort en biedt dus een voordelig, plaatsvriendelijk 

en ecologisch alternatief voor tropisch hardhout. 

Tijdens het behandelingsproces wordt het hout 

opgewarmd tot een temperatuur van 212C°. De 

stoom zorgt ervoor dat het hout tijdens het proces 

niet scheurt of barst. ThermoWood® is 100% natuurlijk 

doordat tijdens het behandelingsproces geen gebruik 

gemaakt wordt van chemische stoffen.

ThermoWood® biedt U een verhoogde duurzaam-

heid, een verlaagde vochtopname, een betere  

weerstand tegen insecten en schimmels, een betere 

thermische isolatie en een toegenomen vormstabiliteit 

in vergelijking met onbehandeld hout.

ThermoWood® gevelbekleding heeft een aantrekkelijke 

warme kleur en zal na verloop van tijd mooi egaal 

vergrijzen zoals andere hardhoutsoorten.

van Hoorebeke garandeert een mooi resultaat door 

met de grootste zorg het hout te selecteren op kwaliteit 

en knopen.

Stijlvol
Het thermisch behandeld hout 
krijgt tijdens het proces een 
unieke warme kleur vergelijkbaar 
met tropisch hardhout. Na 
verloop van tijd kleurt het hout 
egaal zilvergrijs zoals bij teak.

Duurzaam
Verbeterde duurzaamheid en weerstand 
tegen insecten en schimmels. 
Het hout is voorzien van het FSC- of  
PEFC-label en is dus afkomstig uit 
duurzaam beheerde bossen.

Stabiel
Een verhoogde weerstand tegen vocht 
is een van de belangrijkste voordelen 
van ThermoWood®. van Hoorebeke 
ThermoWood® heeft 50% minder 
vervorming dan onbehandeld naaldhout bij 
blootstelling aan weersinvloeden. 

Standaard afmetingen zijn uit voorraad leverbaar.

Zoekt u een andere houtsoort of profiel? Wij helpen u graag verder.

*Verkrijgbaar in:

STANDARD: de zichtbare zijde is geschaafd

NATURAL: de zichtbare zijde is fijn gezaagd

Stockholm
Afmetingen: 18 mm x 130 mm netto

m/m²: 7,69

Bergen
Afmetingen: 40 mm x 60 mm netto

m/m²: 16,67

Helsinki
Afmetingen: 21 mm x 130 mm netto

m/m²: 7,69

Kotka small*
Afmetingen: 22 mm x 129 mm netto

m/m²: 7,75

Malmö
Afmetingen: 21 mm x 130 mm netto

m/m²: 7,69

Karlstad
Afmetingen: 18 mm x 57 mm netto 

m/m²: 17,54

Oslo
Afmetingen: 18 mm x 70 mm netto

m/m²: 13,50 

Kotka large*
Afmetingen: 22 mm x 179 mm netto 

m/m²: 5,59


