Hoge densiteit

Siberische Lariks

FSC® gecertificeerd

Uitstekende slijtweerstand

Voor uw gevelbekleding en terras

Duurzame naaldhoutsoort en daarom geen
behandeling nodig

Hoge mechanische
weerstand en een
goede drukweerstand

Natuurlijke uitstraling

Prijs-kwaliteit interessant

Mooie sortering met
beperkt aantal knopen

Fijne nerfvorming dankzij
de trage groei in het
Siberisch klimaat

Hout vergrijst op
natuurlijke wijze

Kunstmatig gedroogd
Gemakkelijk te verwerken
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Gevelprofielen

Wat is Siberische lariks?

Terrasprofielen

Stockholm

Malmö

TER 01

TER 04

21 mm x 132 mm netto

21 mm x 132 mm netto

27 x 145 mm

27 x 143 mm

Siberische lariks of lork is een naaldboom die groeit
in de zeer koude en barre weersomstandigheden
van Siberië. Die extreme omstandigheden zorgen
ervoor dat het hout fijner van structuur, harder en
duurzamer is dan de Europese lariks.
Siberische lariks is zeer duurzaam, klasse 2-3 en

TER 05		

kan daardoor zonder behandeling buiten gebruikt

27 x 143 mm

worden. Bovendien heeft lariks een goede slijtweerstand.
Dankzij deze eigenschappen is Siberische lariks

Bergen

Oslo

40 mm x 60 mm netto

18 mm x 70 mm netto

een interessant alternatief voor duurder tropisch
hardhout. Lariks laat zich gemakkelijk verwerken
voor talrijke buitentoepassingen als gevel, terras

TER 06

en constructies en wordt daarnaast ook binnen

27 x 143 mm

gebruikt. Lariks is gemakkelijk te nagelen of te
schroeven. Onder invloed van UV evolueert de kleur
na verloop van tijd van warm goudbruin naar grijs.
van Hoorebeke Timber kan bogen op een lange
traditie in de aankoop van Siberische lariks. Dankzij
uitstekende contacten met de zagerijen bieden
wij zeer mooie kwaliteiten aan. Het hout wordt

Moskou

Kotka small ‘natural’*

TER 07

TER 08

21 mm x 129 mm netto

22 mm x 129 mm netto

27 x 145 mm

27 x 145 mm

geprofileerd in onze schaverij in Gent, waar na
het schaven een strenge sortering gebeurt van de
profielen op mogelijke gebreken.
Naast ons standaardgamma zijn uiteraard ook
andere profielen in overleg mogelijk.
Onze schaverij staat steeds tot uw dienst.

*Natural = zichtzijde fijn bezaagd. Op vraag kan ook de ‘Standard’ geleverd worden, met een geschaafde zichtzijde

Natuurlijke uitstraling
Lariks heeft een zeer natuurlijke
en levendige uitstraling dankzij de
tekening en knopen.

Duurzaam
Siberische lariks is met zijn
klasse 2-3 een zeer duurzame
naaldhoutsoort.

Standaard afmetingen zijn uit voorraad leverbaar.
Zoekt u een andere houtsoort of profiel? Wij helpen u graag verder.

Ecologisch
Het hout is voorzien van een
FSC label en is dus afkomstig uit
duurzaam beheerde bossen.

