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BINDERHOLZ

De drielaagse houten meubelpanelen 
brengen de natuur tot in uw 
woonkamer. Naast de diversiteit in 
toepassingsmogelijkheden draagt 
dit materiaal ook bij aan een gezond 
en aangenaam woonklimaat. 
De basisgrondstoffen voor deze 
multifunctionele panelen komen uit 
PEFC®-gecertificeerde bossen. 

De Oostenrijkse producent Binderholz kiest resoluut voor hout uit 
duurzaam bosbeheer; net als Eurabo.
 
De Binderholz-panelen zijn uitermate geschikt voor hoogwaardige 
interieurtoepassingen, meubelprojecten en ook voor 
houtconstructies. 

De platen zijn vlot verwerkbaar en voldoen aan alle esthetische 
wensen (beschikbare zichtkwaliteit A/B of B/C+) en technische 
vereisten (EN13017-1/CE-gemarkeerd). De gesorteerde lamellen 
bieden een garantie op scheurvrije platen met een esthetisch en 
evenwichtig houtuitzicht.

De drielaagse opbouw garandeert alle goede eigenschappen van 
massief hout met als bijkomend voordeel een steviger en stabieler 
product. De platen, met een lamellenbreedte van 120 mm, zijn 
onbehandeld en tweezijdig voorgeschuurd.

Op bestelling verzagen wij uw panelen, met een vooraf berekende 
kostprijs volgens de complexiteit van het zaagplan. Met het 
ingediende invulsjabloon (te vinden op onze website) berekenen we 
een prijsofferte en zaagoptimalisatieplan.

UW INTERIEURPROJECT MET DRIELAAGSE
HOUTEN MEUBELPANELEN

MEER REALISATIES OP WWW.EURABO.BE/REFERENTIES/INTERIEUR EN GEVELBEKLEDING

Binderholz A B C

Verlijming Geen open lijmnaden
Open naden < 100 mm/m lijmnaden 
toegestaan

Open naden < 100 mm/m lijmnaden 
toegestaan

Uiterlijk In kleur en tekening mooi gelijkmatig
In kleur en tekening in grote mate 
gelijkmatig

Geen eisen

Textuur Grove textuur toegestaan Grove textuur toegestaan Grove textuur toegestaan

Knopen
Knopen bij vuren tot Ø 40mm, gezonde 
en vastgegroeide knopen bij lariks tot 
Ø 60mm

Gezonde, vastgegroeide knopen en een 
enkele zwarte knoop toegestaan

Toegestaan

Scheuren Een enkele oppervlakkige scheur 
toegestaan

Oppervlakken en een enkele eindscheur 
tot 50mm toegestaan

Toegestaan

Verkleuring Niet toegestaan Lichte verkleuring toegestaan Toegestaan

Kwaliteit van de 
oppervlaktebewerking

Een enkele kleine fout toegestaan Een enkele fout toegestaan Geen eisen

TECHNISCHE KENMERKEN VOLGENS ZICHTKWALITEIT:



Eurabo biedt ook olie en was aan voor de afwerking en behandeling van meubels en interieur

Eurabo Ronse
ROK 52 - Pont West 112 

B-9600 Ronse
tel. +32 55 23 51 40

Eurabo Gent
Wiedauwkaai 87

9000 Gent
tel. +32 9 216 46 40

info@eurabo.be 
www.eurabo.be
Twitter: @eurabo
Facebook: eurabo

Binderholz  PEFC  3-laags vuren

Dikte Kwaliteit
Prijs/m² excl. btw

2050 x 2525 mm 1250 x 3000 mm

12 mm A/B nvt    nvt

B/C+ € 19,72 nvt

19 mm A/B € 23,51 € 24,68

B/C+ € 19,64 nvt

27 mm A/B € 28,50 nvt

B/C+ € 25,60 nvt

40 mm A/A € 50,15 € 55,50

A/B nvt € 47,84

Binderholz 3-laags lariks (middenlaag vuren)

2050 x 2525 mm

19 mm A/B € 40,41

27 mm A/B € 47,50

Binderholz Thermo PEFC 3-laags vuren

2050 x 2525 mm

19 mm € 65,61
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De thermisch behandelde platen Binderholz Thermo zijn ontwikkeld voor buitengebruik zoals 
buitenconstructies, gevelbekleding en buitenmeubilair. De thermische behandeling verzekert een hoge 
duurzaamheid tegen schimmels en insecten (EN 252 klasse 2 – geschikt voor onbehandeld buitengebruik) en 
een hoge dimensiestabiliteit (minimale werking).

OOK ANDERE MEUBELPANELEN BIJ EURABO VERKRIJGBAAR:

Eiken panelen: 
voor massiefhouten 
meubilair

Rubberwood: 
gelamelleerd rubberhout voor 
massieve meubelbouw en trappen


