
WOOD PRODUCTS 
Balken, bekantrecht, planken en meer

by Carpentier Hardwood Solutions



Gespecialiseerd in eiken, thermisch behandeld hout  
en Europees loofhout

Carpentier wordt al drie generaties lang gerund door houtexperten. Dankzij onze 60 jaar ervaring staan we 
garant voor hout van hoogwaardige kwaliteit en edel vakmanschap. Onze uitmuntende expertise leidt tot 
een constante aanvoer van hoogwaardig eiken, met als specialisatie vaste breedtes, en een mooie aanvoer 
van plaathout in verschillende diktes en diameters.
  
Door de verticale integratie hebben we het volledige houtproces onder controle, van boom tot afgewerkt 
product. Zagen, verzagen, drogen, schaven, CNC bewerken, branden en borstelen: het gebeurt allemaal in 
eigen beheer.

SMART 
WOOD FOR 

NICE PLACES
Carpentier, uw ecologische partner
Als één van de eerste Belgische bedrijven met een PEFC- en FSC-keurmerk stelt Carpentier duurzaam 
ondernemen met respect voor het milieu prioritair. We zien er streng op toe dat alle hout afkomstig is uit 
legale, verantwoord beheerde bossen. Bovendien bieden we geen tropisch hardhout aan, maar kiezen we 
bewust voor duurzame, ecologische alternatieven zoals eiken, thermisch gemodificeerd hout en reclaimed 
hout. Deze ecologische visie wordt consequent doorgetrokken in onze productieprocessen en in de 
ontwikkeling van onze producten.

Carpentier is sinds 9 februari 1999 FSC-gecertificeerd onder nummer CTIB-COC-001183. De certificering 
doorloopt de gehele keten, waardoor de eindgebruiker gegarandeerd is van hout uit duurzaam  
beheerde bossen.

Carpentier is sinds oktober 2005 PEFC-gecertificeerd onder nummer CTIB-TCHN 1182.
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BALKEN

Carpentier levert verse, winddroge en zelfs oude eiken 
balken. Indien gewenst kunnen de balken geheel naar wens 
herzaagd, fijn bezaagd, geschaafd, geborsteld, gebrand 
of CNC bewerkt worden.
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Eiken balken worden veelal gebruikt als bouw- en 
constructiehout in bijgebouwen. Ze worden ook 
toegepast in omheiningen, poorten, waterwerken, 
restauraties en dakconstructies. Carpentier heeft  
een grote voorraad van zowel verse als winddroge 
eiken balken. Het voornaamste voordeel van 
winddroge eiken balken is dat het grootste deel  
van de werking al uit het hout is gehaald.

Onze oude eiken balken worden gerecupereerd uit 
oude gebouwen, boerderijen of woningen. Vervolgens 
worden ze geselecteerd op kwaliteit (minimaal 2 of 3 
zijden zonder gaten), opgekuist en op zicht ontdaan 
van spijkers. Ze zijn ideaal voor restauratiewerken of 
voor klanten met heimwee naar een authentieke sfeer. 
Indien gewenst kan Carpentier deze oude eiken balken 
verwerken tot spanten.

Oude eiken balkenEiken balken

• Eigen zagerij met capaciteit van 24 m³ eiken balken per dag
• Continu een voorraad van 500 m³ in standaardafmetingen
• Specifieke afmetingen of hoeveelheden snel en flexibel leverbaar
• Verschillende bewerkingen naar wens mogelijk: herzagen, fijn bezagen, schaven, borstelen, 

branden of CNC bewerken

Opgelet: winddroge eiken balken zijn 
minimum één jaar gezaagd, zonder 
garantie qua vochtpercentage.

Oude eiken balken zijn enorm duurzaam 
en hebben een karakteristieke, 
doorleefde uitstraling.

Herzagen

Carpentier beschikt over 
een bandherzaagmachine 
om balken exact op de 
gevraagde maten te 
herzagen.

Schaven

Carpentier kan balken op 
maat schaven, en dit zelfs 
tot maximale afmetingen.

CNC bewerken

Van balken met diamantkop 
tot pen-en-gatverbindingen 
voor constructies: onze 
computergestuurde 
CNC-machines kunnen 
elk project zorgvuldig 
uitwerken. 

Borstelen

Naargelang de gewenste 
afwerking, ruw of juist 
heel fijn, passen we 
verschillende types borstels 
toe om de structuur van het 
hout naar voren te brengen. 

Branden

Om eiken balken te 
branden maken we gebruik 
van de Japanse Shou Sugi 
Ban-techniek. Van licht 
getoast tot diepzwart, alles 
kan volledig op maat. 

O N Z E  T R O E V E N



BOOLHOUT/ 
PLAATHOUT

Bij Carpentier is boolhout/plaathout verkrijgbaar in 
verschillende toestanden: vers, winddroog of gedroogd.  
Ook in diverse diktematen en diameters beschikbaar.
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Het eiken boolhout van QBA-kwaliteit is afkomstig van onze mooiste onderstammen, 
die we selecteren op basis van kleur, jaarringen en uitwendige knopen. Daarnaast 
bieden we ook de kwaliteiten QB1, QB2 en QB3 aan.

De eikenhouten stammen worden in onze eigen zagerij in verschillende diktes 
gezaagd. We zagen zowel op voorraad als op order. Het komt geregeld voor dat we 
voor bepaalde klanten reeds in het bos het hout selecteren op kwaliteit, diameter en 
lengte om daarna te zagen naar de gewenste dikte.

Carpentier levert beuken boolhout/plaathout voornamelijk aan de trappenindustrie. 
Voor de trappenkwaliteit (eerste keus) moeten de beukenstammen een diameter 
van minimaal 50 cm en een lengte van meer dan 3,80 m bereikt hebben. Ons beuken 
boolhout/plaathout is zowel gestoomd als ongestoomd verkrijgbaar.

Na een strenge selectie worden de stammen in onze zagerij in verschillende diktes 
verzaagd. Vervolgens plaatsen we het beuken boolhout/plaathout verticaal. Zo krijgt 
het hout zijn gegeerde witte kleur.

Beuken boolhout/plaathoutEiken boolhout/plaathout

• Ruime voorraad in verschillende diktes, diameters en kwaliteiten
• Stammen afkomstig uit de beste groeigebieden, wat zorgt voor een 

mooie kleur

• Ruime voorraad in trappenkwaliteit
• Mooie witte kleur

O N Z E  T R O E V E N O N Z E  T R O E V E N
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BEKANTRECHT/ 
PLANKEN

Carpentier beschikt over een ruim assortiment van 
bekantrecht eiken. Vaste breedtes zijn dé specialiteit 
en worden voornamelijk gebruikt in de meubel- en 
parketindustrie. Daarnaast leveren we ook vers gezaagde of 
winddroge eiken planken voor terrassen of gevelbekleding.
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UNIEK: grote breedtes en lange lengtes

Carpentier beschikt steeds over een ruime voorraad ovengedroogd bekantrecht 
eiken, zowel in vaste als vallende breedtes. Ideaal om snel te verwerken tot prachtige 
meubels en uniek parket.

Carpentier levert verse tot winddroge eiken planken in vaste breedtes voor diverse 
buitentoepassingen: gevelbekleding, dakbeschot etc.
Indien de planken voor gevelbekleding dienen, worden ze gedroogd tot ca. 16 à 18 %.

Eiken planken (vaste breedtes)Eiken bekantrecht, vaste/vallende breedtes

RUIME VOORRAAD: in diverse toestanden (vers gezaagd, winddroog, ovendroog)

DIKTES: van 20 tot 100 mm

O N Z E  T R O E V E N
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BARNWOOD 
& ANDER OUD HOUT

Carpentier biedt een exclusieve collectie gerecycleerd oud 
hout voor binnen- en buitentoepassingen. Dit reclaimed hout 
is afkomstig uit oude woningen, schuren en slooppanden. Elke 
oude vloer, plank of balk is uniek en authentiek. 

www.reclaimed.be

Bezoek ook onze website
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Toepassing & afwerking

Ons barnwood en ander oud hout kent veel 
toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan wand- of 
gevelbekleding, binnendeuren, legplanken, 
toonbank, barmeubel etc. Bovendien kan ons oud 
hout volledig op maat worden afgewerkt: met olie, 
beits, lak of gebrand. Naargelang de keuze van 
afwerking verandert de uitstraling van het hout. 

Momenteel is een zwarte behandeling erg trendy. 
Ook lichte, frisse of levendige kleuren behoren tot de 
mogelijkheden.

Vraag ons gerust om advies en ontdek de overige 
afwerkingsmogelijkheden in onze showroom.

Europees
barnwood
Ook verkrijgbaar met tand & 
groef (enkel voor binnen)

Ook verkrijgbaar op  
multiplex

Eiken uit recuperatie 
grijs op multiplex

Eiken uit recuperatie 
ruw op multiplex

Massief oud olmenhout 
planken

Oude eiken wanddelen, 
blootgesteld aan zon, 
regen en wind

Geschikt voor buitentoepassingen

Geschikt voor binnentoepassingen

Eiken uit recuperatie 
brownstone op multiplex

Reclaimed pine
vloerdelen

Reclaimed eiken  
vloerdelen

Oude eiken  
balken

EEN GREEP UIT ONS AANBOD:

Reclaimed 
pallethout

Canadees
barnwood
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Laat u inspireren door Carpentier Hardwood Solutions

Abeeldreef 15, 8760 Meulebeke  |  www.carpentier.be v.
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