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Waarom zijn de rubberwood panelen van db hardwoods verschillend  
van wat de markt aanbiedt ? 
 
Rubberwood varieert in kleur van lichte kleur, naar rose kleur, naar donkere kleur. 
De beste fabrikanten selecteren wel op uniforme kleur, maar dit wil zeggen, soms een rose pak, 
soms een witte, etc  En de claims komen als je aan iemand bvb 18 mm in rose kleur levert voor 
tegentreden en 33 mm in witte kleur voor de treden. 
  
Daarom hebben wij reeds lang geleden beslist om ENKEL de lichte kleur te gebruiken voor onze 
panelen (= slechts 20 % van het hout) 
De resterende 80% dienen om “Aziatische kwaliteit” te maken en worden lokaal verkocht.  
  
 
Daarna selecteren we op kwaliteit 
  
1° SUPERIOR kwaliteit  
TOP-kwaliteit : AA op beide zijden  
de best mogelijke kwaliteit 
 
2° 1 FACE kwaliteit 
bovenzijde A-kwaliteit, onderzijde B-kwaliteit enkele natuurlijke foutjes toegelaten,  
als de prijs belangrijker is dan de kwaliteit 
ideaal voor bvb deurkassementen 
  
Alle panelen worden in onze fabriek geproduceerd, onder ons permanent toezicht  
(wij importeren niet van verschillende producenten of herkomsten) :  
- al het hout van dezelfde origine 
- 4 productielijnen, 1100 mensen  
- grote buffervoorraad aan grondstoffen (gedroogd Rubberwood) 
- perfecte technische productie 
- perfect gesloten vingerlas 
- lijm van Akzo Nobel, geïmporteerd uit Zweden 
- na het ovendrogen wordt het hout nog 2 x bijgedroogd in de productie (tropisch klimaat) 
- perfect geschuurd op de juiste dikte 
- goede verpakking zodat er geen schade komt aan onderste en bovenste paneel 
- plastic verpakking per paneel of per pak, beide zijn op voorraad 
  
 
Ander groot verschil :  
Met meer dan 5000 m3 permanent op voorraad, in 12 diktes, in 25 afmetingen, garanderen  
we u een constant goede kwaliteit en korte levertermijn (enkel transport regelen), waardoor  
u uw eigen stocks zonder risico kan beperken.  Maatwerk vanaf 5 m3 mogelijk. 
  
 
We leveren al 25 jaar panelen die u probleemloos kan gebruiken of zorgeloos kan verkopen 
en waar uw klanten zeer tevreden zullen over zijn. 
 
Veel succes in de verkoop ! 
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