
Overzicht aanbod
plaatmaterialen



aanbod
4 Braziliaanse multiplex elliotis pine

Chinese betonplex populier

Chinese betonplex hardhout

Chinese combi multiplex hardhout

Indonesische multiplex hardhout

Russische multiplex grenen

Russische multiplex berk

Chileense multiplex radiata pine

OSB

MDF
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meestal onbehandeld

3/5/7 lagen

Braziliaanse  
multiplex
elliotis pine

Chinese 
betonplex
populier

Elliotis pine is afkomstig uit Braziliaanse plantages 
en deze multiplex wordt voornamelijk gebruikt als 
constructieplaat en in de verpakkingsindustrie. 

Deze multiplex is opgebouwd uit populier fineren en 
is langs beide zijden afgewerkt met een phenol film  
(bruin of zwart) van 120 gr/m2. Deze plaat wordt  
voornamelijk gebruikt als verloren bekisting.

Type: multiplex Elliotis Pine

Kwaliteit: C+/C, andere kwaliteiten op aanvraag

Verlijming: WBP, conform EN 314-2, klasse 3

Kern: pinus elliottii/pinus taeda

Densiteit: ± 520 kg/m3

Formaat: 2440 x 1220 en 2500 x 1250 mm  

 andere formaten op aanvraag

Dikte: 9,12,15,18 en 21 mm, andere diktes op aanvraag

Tolerantie: breedte en lengte ± 3.5 mm

 dikte minimum = t-(0,4+0,03t)

 en max = t+(0,8+0,03t) 

Haaksheid: 1.0 mm/m

Aantal lagen: 3 / 5 / 7 lagen

Kanten: meestal onbehandeld

Type: betonplex populier 2 zijden glad

Verlijming: WBP conform EN 314-2

Kern: populier

Densiteit: ± 530 kg/m2

Formaat: 2500 x 1250, andere formaten op aanvraag

Film: bruin of zwart 120 gr/m2

Dikte: 18 mm, andere diktes op aanvraag

Tolerantie: dikte +0.7/-0,9 mm

Aantal lagen: 11 of 13 lagen

Kanten: behandeld

bruin of zwart

11 of 13 lagen
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Deze multiplex is opgebouwd uit hardhout fineren en 
langs beide zijden afgewerkt met een phenol film  
(bruin of zwart) van 120 gr/m2. Deze plaat wordt  
voornamelijk gebruikt als bekistingsplaat. Doordat  
deze betonplex is opgebouwd uit hardhout fineren,  
is deze een stuk minder gevoelig aan vocht dan  
populier betonplex.

Deze plaat is voorzien van een mooi roodbruin dekfineer  
en een kern in hardhout. 
Bovendien is deze multiplex een stuk goedkoper  
dan tropisch hardhout en ook geschikt voor  
binnentimmerwerk.

Chinese
combi multiplex
hardhout

Chinese
betonplex
hardhout roodbruin hardhout

11 of 13 lagen

bruin of zwart

11 of 13 lagen

Type: betonplex hardhout 2 zijden glad

Verlijming: WBP conform EN 314-2

Kern: hardhout (eucalyptus)

Densiteit: ± 620 kg/m2

Formaat: 2500 x 1250, andere formaten op aanvraag

Film: bruin of zwart 120 gr/m2

Dikte: 18 mm, andere diktes op aanvraag

Tolerantie: dikte ± 0,8 mm

Aantal lagen: 11 of 13 lagen

Kanten: behandeld

Type: multiplex hardhout

Kwaliteit: B/BB

Verlijming: WBP conform EN 314-2

Kern: hardhout (eucalyptus) en hardhout dekfineren

Densiteit: ± 620 kg/m²

Formaat: 2500 x 1220, andere formaten op aanvraag

Dikte: 18 mm, andere diktes op aanvraag

Tolerantie: dikte ± 0,8 mm

Aantal lagen: 11 of 13 lagen
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roodbruin hardhout

7 of 9 lagen

naaldhout fineer

3 tem 11 lagen

Russische
multiplex
grenen

Deze multiplex is opgebouwd uit naaldhout fineren 
(grenen en lariks) en wordt voornamelijk gebruikt in  
constructietoepassingen, waar vlakheid één van de 
voornaamste eisen is.

Indonesische
multiplex
hardhout

Indonesische multiplex is opgebouwd uit hardhout-
soorten met 2 zijden dekfineren in meranti van  
topkwaliteit.
Deze plaat kan gebruikt worden voor binnentimmerwerk 
als ook voor beschermd buitengebruik. 

Type: multiplex hardhout

Kwaliteit: BB/CC

Verlijming: WBP conform EN 314-2

Kern: hardhout

Densiteit: ± 650 kg/m3

Formaat: 2500 x 1220, andere formaten op aanvraag

Dikte: 18 mm, andere diktes op aanvraag

Tolerantie: breedte en lengte ± 3.5 mm

 dikte minimum = t-(0,4+0,03t)

 en max = t+(0,8+0,03t) 

Haaksheid: 1.0 mm/m

Aantal lagen: 7 of 9 lagen

Type: multiplex uit naaldhout (grenen en lariks)

Kwaliteit: CX/CX , H/O en BX/CX

Verlijming: WBP conform EN 314-2

Kern: grenen en lariks

Densiteit: ± 550 kg/m3

Formaat: 2440 x 1220 mm

Dikte: 4 / 6,5 / 9 / 12 / 15 / 18 / 21

Tolerantie: op aanvraag, afhankelijk van kwaliteit en dikte

Aantal lagen: 3 tem 11 lagen

OPGELET! 
ENKEL OP BESTELLING
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lichtbruin

13 lagen

Russische
multiplex
berk

Chileense
multiplex
radiata pine

Deze multiplex uit door en door berken fineren is een 
uitstekende plaat en heeft verschillende toepassingen 
naargelang de kwaliteit.

Multiplex radiata pine is opgebouwd uit radiata fineren 
en heeft als voornaamste eigenschap dat ze vlak is en 
mooie gladde dekfineren heeft. 

berken fineer

Type: multiplex berk

Kwaliteit: B/BB - BB/BB - BB/CP - BB/C - CP/CP 

 CP/C - C/C - filmfaced

Verlijming: WBP conform EN 314-2

Kern: berk

Densiteit: tussen 650 à 700 kg/m3

Formaten: 2500x1250, 2440x1220, 3050x1300,  

 3050x1525, 1525x1525

Dikte: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 9 / 10 / 12 / 15 / 18 /    

 21 / 24 / 27 / 30 / 35 / 40

OPGELET! 
ENKEL OP BESTELLING

Type: multiplex uit radiata pine 

Kwaliteit: B/C

Verlijming: WBP conform EN 314-2

Kern: radiata pine 

Densiteit: ± 540 kg/m3

Formaat: 2440 x 1220 mm

Dikte: 18 mm

Tolerantie: dikte -0.14 mm en + 0.64 mm

Haaksheid: 1.0 mm/m

Aantal lagen: 13 lagen
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OSB MDF

Deze constructieplaat bestaat uit gekruiste lagen  
‘strands’, voornamelijk van vuren en grenen.  
van Hoorebeke Timber is al jarenlang Norbord-distributeur  
voor ongeschuurde en geschuurde platen.
De platen van Norbord staan gekend voor hun uitstekende 
kwaliteit en verpakking.

MDF is een geperste plaat opgebouwd uit fijn vermalen 
houtvezels en lijm. Deze is verkijgbaar in verschillende 
densiteiten en kwaliteiten. Deze plaat wordt gebruikt voor 
verschillende toepassingen, naargelang de kwaliteit. 
van Hoorebeke Timber verdeelt al jarenlang Medite 
en deze MDF is gekend voor zijn mooie kwaliteit en 
afwerking.

groen of bruin

geperste fijne houtvezels

bruingeel

geperste ‘strands’

Type: geperste ‘strands’ van vuren, grenen  

 en andere houtsoorten

Kwaliteit: OSB/3, andere kwaliteiten op aanvraag

Verlijming: PMDI (formalhyde vrije verlijming)

Afwerking: ongeschuurd en geschuurd

Densiteit: ± 600 kg/m3

Formaat: 2440 x 590 mm en 2440 x 1220 mm

Dikte: 12 / 15 / 18 / 22 mm, andere diktes op aanvraag

Tolerantie: dikte ongeschuurd ± 0.8 mm

 dikte geschuurd ± 0.3 mm

 lengte en breedte ± 3.0 mm

Haaksheid: 2.0 mm/m

Type: geperste fijne houtvezels

Kwaliteit: premier, trade, vochtwerend, exterior, 

 ecologique en brandvertragend

Verlijming: UF, MUF en MDI naargelang de kwaliteit

Afwerking: ongeschuurd en geschuurd

Densiteit: tussen 570 en 730 kg

Formaat: 2440 x 1220 mm en 3050 x 1220 mm

Dikte: 3 / 4 / 6 / 9 / 12 / 15 / 18 / 22 / 25  

 30 / 32 / 38 / 40 / 42 / 45

Tolerantie: dikte tussen ± 0,15 mm en ± 0,30 mm  

 naargelang de dikte

Haaksheid: 2.0 mm/m
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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 - www.vanhoorebeke.com


