We take
timber
seriously.

www.vanhoorebeke.com
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19e eeuw

Meer dan 175 jaar
expertise in houtimport
van Hoorebeke Timber importeert hout uit alle hoeken van de wereld naar Europa voor
de houthandelaar en houtindustrie. Alles begon in 1842, met de eerste rechtstreekse invoer
van gezaagd hout vanuit Riga naar Gent-Langebrück.
van Hoorebeke Timber is verankerd in de haven van Gent en heeft directe toegang tot het kanaal
Gent-Terneuzen. Alle activiteiten zijn gecentraliseerd op het Kluizendok met een opslagruimte
van 120.000 m², een eigen schaverij, een drenkinstallatie en een nieuw kantoorgebouw naast
de operationele site.
Een grote voorraad hout en platen uit duurzaam beheerde bossen en een uitmuntende service
zijn essentieel om onze missie te volbrengen: uw vertrouwde partner zijn voor kwaliteitshout.

120.000 m² opslagruimte

Schaverij van 6000 m²

ATG erkend drenkstation
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Voor elke toepassing
het juiste hout
Het aanbod bij van Hoorebeke Timber is bijzonder
uitgebreid en divers, net zoals onze productkennis.
We hebben steeds meer dan 40 soorten harden zachthout in stock en bieden ook bewerkt hout
en thermisch gemodificeerd hout aan.
Ontdek onze verscheidenheid aan mogelijkheden.
We reiken u met plezier een oplossing,
uit het goede hout gesneden, aan.

Zacht hout
Rusland
Siberische lariks
Grenen
Vuren

Scandinavië &
Baltische staten
Grenen
Vuren
Thermowood®

Noord- &
Midden-Amerika
Oregon
Western Red Cedar
Hemlock
Pitch Pine
Southern Yellow Pine

van Hoorebeke Timber importeert hout
uit alle hoeken van de wereld tot in het
hart van Gent

Houtsoorten
Hardhout
Afrika

Afrormosia
Afzelia Bipindensis (Doussié)
Niové
Okan
Padouk

Zuid-Amerika
Cumaru
Louro Gamela
Ipé
Itauba
Massaranduba

Azië

Dark Red Meranti
•
DUC
•
Majau
•
Nemesu
•
Seraya
•
...
Gerutu
Merbau

Zoekt u een andere houtsoort?
Wij helpen u graag verder.
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Voor elk project
het juiste product

Constructie

Terras & tuin

··
··
··
··
··

··
··
··
··

Voor elke specifieke toepassing heeft van
Hoorebeke Timber het geschikte product in huis.
Gebruiksklare houtproducten van uitstekende kwaliteit,
doelgericht ontwikkeld voor diverse toepassingen
binnen- en buitenshuis.
We weten van welk hout pijlen (maar vooral andere
zaken) te maken.

Houtproducten

SLS en CLS
I-liggers
LVL en LSL
Gelamelleerde liggers
Latten

Terrasplanken
Onderconstructie
Blokhutprofiel
Palen

Buitenschrijnwerk

Platen

·· Gevelbekleding
·· Stormplanken
·· Shingles & shakes

··
··
··
··

OSB
MDF
Multiplex
Betonplex
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Hout bewerkt of
behandeld in functie
van uw project
Bij van Hoorebeke Timber beschikken we over
een eigen schaverij en een ATG-erkend drenkstation
waar we hout behandelen om te voldoen aan de eisen
en voorschriften van uw project.

Drenken
Drenken van hout komt vaak voor
bij het verduurzamen van daktimmerwerk.
Via deze handeling wordt het hout
ondergedompeld volgens de voorgeschreven
duur in een gecertificeerd procedé A2,
ATG-erkend drenkstation en verkrijgt het
gebruiksklasse A2.

Contacteer ons voor oplossingen op maat.
We timmeren mee aan de weg van uw bouwen afwerkingsplannen.

Impregneren
van Hoorebeke Timber biedt u de mogelijkheid
om hout te laten impregneren. Het hout wordt
groen, bruin of zelfs zwart behandeld.

Bewerkingen

Impregnatie treedt regelmatig op bij het
verduurzamen van tuinhout.

Schaverij
De op zonne-energie werkende schaverij
verzorgt feilloos schaaf-, zaag- en spaltwerk.
Ook voor schaafwerk op maat, het oplatten
en afkorten van hout, kunt u vertrouwen op
van Hoorebeke Timber.

Contacteer ons voor
oplossingen op maat
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Duurzaamheid
ligt bij ons op de
bovenste plank
Duurzame houtproducten zijn bij van Hoorebeke
Timber vanzelfsprekend.
Hout verdient immers een bewuste strategische
aanpak vermits dit het enige bouwmateriaal is dat
zowel natuurlijk als herbruikbaar is. Onze dagelijkse
inspanningen in dat verband worden o.a. geïllustreerd
door onze milieucertificaten voor FSC® en PEFC.

Hoofdkantoor
van Hoorebeke Timber nv/sa
Kluizendok
Vasco da Gamalaan 1
K 7840a
9042 Gent
T +32 (0)9 253 86 61
F +32 (0)9 253 98 16
info@vanhoorebeke.com

Burelen
T + 32 (0)9 253 86 61
info@vanhoorebeke.com

Milieubeleid

Schaverij
T +32 (0)9 257 19 90
info@vanhoorebeke.com

Magazijn
T +32 (0)9 257 19 81
logistics@vanhoorebeke.com

www.vanhoorebeke.com

www.vanhoorebeke.com

