
Om barnwood makkelijk verwerkbaar te maken voor bijvoorbeeld de interieurbouwer laten wij hier 
3 laags verlijmde panelen van produceren. Hierdoor is barnwood snel te verwerken tot eindproduct; 
zoals keukens, plafonds, horeca enz. Barnwood grenen plaatmateriaal is opgebouwd uit 3 lagen 
gedroogd grenen, de bovenste laag is de originele verweerde zijde. Barnwood grenen heeft een 
standaard plaatmaat van 270x120 cm. Barnwood eiken wordt verwerkt tot plaatmateriaal op een 
drager van berken multiplex, deze kunnen wij in vrijwel elke maat produceren.

Lengte 120-270 cm

Breedte 120-270 cm

Dikte 20/30 mm

Prijs prijslijst aanvragen

Voorraad op aanvraag 

Bloeme Weide 6 | 7448 PX Haarle | T: 0548 - 549785 
 info@historischhout.nl | historischhout.nl

Donderdag:     08:00 – 17: 00 uur
Vrijdag:     08:00 – 17:00 uur
Zaterdag:     09:00 – 16:00 uur

Ma / Di / Woe: op afspraak geopend

Specificaties

Openingstijden

Barnwood innsbruck plaatmateriaal

Verwerkingsadvies: doordat we gebruik maken van relatief dik oud eiken fineer adviseren wij 
altijd om op de achterkanten een verstevegingsrib of een ingefreest profiel toe te passen. Dit ter 
voorkoming van kromtrekken.



Wij verkopen ook barnwoord eiken en outside platen. Dus hierin hebben wij 2 uitstralingen namelijk; 
outsides en insides. Een “outsides” oppervlak is de originele ruwe textuur van de originele buitenzijde 
van een gerecyclede eiken balk. De “insides” oppervlakte is de gladde, geschuurde en/of 
geborstelde binnenzijde van oude eiken balken.

Lengte 120-270 cm

Breedte 120-270 cm

Dikte 20/30 mm

Prijs prijslijst aanvragen

Voorraad op aanvraag 

Bloeme Weide 6 | 7448 PX Haarle | T: 0548 - 549785 
 info@historischhout.nl | historischhout.nl

Donderdag:     08:00 – 17: 00 uur
Vrijdag:     08:00 – 17:00 uur
Zaterdag:     09:00 – 16:00 uur

Ma / Di / Woe: op afspraak geopend

Specificaties

Openingstijden

Barnwood eiken outside & inside

Verwerkingsadvies: doordat we gebruik maken van relatief dik oud eiken fineer adviseren wij 
altijd om op de achterkanten een verstevegingsrib of een ingefreest profiel toe te passen. Dit ter 
voorkoming van kromtrekken.


