
De houtspecialist



Wij doen alles met hout. u kunt 

het zo gek niet bedenken. alle 

soorten en maten direct uit 

voorraad leverbaar. in onze 

eigen werkplaats op maat 

gezaagd en geschaafd volgens 

uw wensen. impregneren, 

verduurzamen, alles is mogelijk. 

Bovendien bezorgen wij uw 

bestelling in heel Nederland. 

Makkelijker kan het niet!

Bij oNs Draait 
alles oM hout!

Welkom in onze wereld van hout. 

Wij hebben een passie voor 

hout. sterker nog: wij houden 

van hout. Dat merkt u vast bij 

het doornemen van deze brochure. 

en u ervaart het tijdens een bezoek 

aan onze showroom.

‘onthout’ u ons? 

Wij heten u van harte welkom!

oNthout oNs!

‘hout op Maat. 
Wij verWezeNlijkeN 
al uW WeNseN!’

oNthout oNs DeNkt iN hout. De keNNis vaN hout eN  

De ervariNg Met het verWerkeN ervaN geveN u het 

vertrouWDe gevoel Dat er Met verstaND vaN zakeN 

WorDt geWerkt. u Maakt Met Behulp vaN oNs aDvies 

uW keuze. DaarNa gaaN oNze vakspecialisteN aaN De 

slag Met Maar ÉÉN Doel voor ogeN: uW (BouW)plaNNeN 

verWezeNlijkeN Met oNs hout! 

uW partNer iN (ver)BouWeN!



‘Wij BieDeN 
DuurzaMe 

oplossiNgeN’
plaatmateriaal is er in vele soorten 

zoals: populieren multiplex, 

okoume, gipsplaten, constructie-

platen, garantie platen, MDF en 

spaanplaat. onthout ons! heeft 

de meest voorkomende platen op 

voorraad. of u nu op zoek bent 

naar platen voor binnen- en/of 

buitentoepassing, vraag ons naar 

de mogelijkheden. 

‘plaatMateriaal NoDig? 
We levereN Direct uit 
voorraaD’

het plaatMateriaal uit oNze voorraaD keNt eeN grote 

variatie iN toepassiNgsMogelijkheDeN. De verschilleNDe 

soorteN plateN heBBeN elk huN eigeN keNMerk. 

Wij aDvisereN u graag Bij het MakeN vaN De juiste keuze. 

De Meeste soorteN levereN We rechtstreeks uit oNze 

voorraaD. NeeM De BestelliNg Direct Mee oF laat 

het op het geWeNste aDres BezorgeN.

De verschilleNDe soorteN plateN heBBeN elk huN eigeN keNMerk 

let bij de aanschaf van isolatie-

materiaal vooral op de ‘r-waarde’. 

hoe hoger de r-waarde is, des te 

beter het materiaal isoleert. Wij 

bieden een gevarieerd assortiment 

voor elke, denkbare isolatie-oplossing. 

Met Finnjoist i-liggers kunt u snel en 

efficient bouwen. Finnjoist heeft een 

veel betere sterkte en gewichts-

verhouding dan standaard balkhout. 

vergeleken met de meeste andere 

bouwmaterialen zijn voor duurzaam 

geproduceerd hout veel minder 

grondstoffen en energie nodig.

het houdt co2 vast en draagt 

direct bij aan de wereldwijde 

klimaatverandering.  

isolereN BetekeNt eNergie BespareN 

isolereN BetekeNt eNergie 

BespareN, geluiD WereN 

eN kliMaat BeheerseN. Wij 

BieDeN tooNaaNgeveNDe 

eN DuurzaMe isolatie 

oplossiNgeN. oF u Nu 

eeN Dak, vloer, gevel oF 

eeN aNDer Deel vaN uW 

WoNiNg Wilt isolereN, 

Wij heBBeN De oplossiNg 

Die u zoekt. 



‘WeDDeN Dat Wij 
DeureN voor u 

opeNeN?’

iNDrukWekkeNDe collectie DeureN 

De iDeale Deur Bestaat.

Dat DurveN Wij zoNDer 

Meer te BeWereN. eN 

Mocht u Daar toch 

aaN tWijFeleN, DaN 

MakeN We De iDeale 

Deur geWooN voor u 

op Maat. oNthout oNs! 

Beschikt over eeN 

roNDuit iNDrukWekkeNDe 

collectie DeureN. 

WaNDeleND Door oNze 

shoWrooM ervaart u Dat 

er zoNDer tWijFel DeureN 

voor u opeN gaaN. 

zo veel iDeëeN voor 

BiNNeN- eN BuiteNDeureN 

heeFt u Nog Nooit Bij 

elkaar gezieN!

kamerdeuren, poortdeuren, schuifdeuren, u kunt het zo gek niet bedenken of 

onthout ons! biedt het aan. er is keuze uit verschillende maten, stijlen en designs.

De collectie deuren bestaat uit o.a.: Marmarie deuren, Weekamp deuren, skantrae 

deuren en Berkvens deuren. Mocht u zelf een idee hebben over een ontwerp, dan 

kunnen we uw wensen ook realiseren. exact op maat produceren wij uw ontwerp.  

van het inmeten tot het afhangen van de deur, niets is ons te gek. Wij bieden een 

totaalconcept (inmeten, afhangen, monteren) en ontzorgen u graag. Maak uw deuren 

af met het juiste deurbeslag. Merken die we voeren zijn o.a.: karcher en ten hulscher. 

ook op het gebied van hang- en sluitwerk en deurbeslag zijn wij u graag van dienst.

een schuifwandkast is vrijwel 

altijd maatwerk. Misschien heeft

u in huis ook een lastige plek waar 

nu weinig mee gebeurt. zelfs op 

de meest ‘onmogelijke’ plekken

is een inbouwkast mogelijk. 

De ruimtebesparende kasten die 

wij voor u kunnen maken, bieden 

mogelijkheden die u misschien

wel voor onmogelijk had 

gehouden. Wij laten beslist 

geen centimeter onbenut!

‘Wij lateN Werkelijk 
geeN ceNtiMeter 
oNBeNut!’

u zult verstelD staaN vaN De MogelijkheDeN Die 

schuiFWaNDeN eN iNBouWkasteN BieDeN. vrijWel op 

elke plek iN huis is eeN Dergelijke kast te realisereN. 

DaarBij Maakt het Niet uit oF het Nu gaat oM eeN 

perFect uitgeruste kleDiNgkast oF eeN eFFicëNt 

opBergsysteeM op kaNtoor, Wij MakeN uW kast 

volleDig op Maat. 

Wij MakeN uW kast volleDig op Maat



HoutHandel looijmans 
kerkeNDijk 32
5712 ev soMereN
postBus 86
5710 aB soMereN

tel: 0493 492561
e-Mail: verkoop@oNthoutoNs.Nl
iNterNet: WWW.oNthoutoNs.Nl

HoutHandel 
looijmans

Venlo Hout
WiNkelvelDstraat 21
5916 NX veNlo
postBus 86
5710 aB soMereN

tel: 077 354 28 66
e-Mail: verkoop@oNthoutoNs.Nl
iNterNet: WWW.oNthoutoNs.Nl

Venlo Hout
uW aFhaalceNtruM

openingstijden HoutHandel 
MaaNDag t/M vrijDag 
07.45 - 12.00  / 12.45 - 17.00 uur

openingstijden sHowroom 
MaaNDag t/M vrijDag 
07.45 - 12.00  / 12.45 - 17.00 uur
zaterDag 
10.00 - 16.00 uur

openingstijden 
MaaNDag t/M vrijDag 
07.45 - 12.00  / 12.45 - 17.00 uur



‘plaFoND- eN 
WaNDpaNeleN 

iN alle soorteN 
eN MateN.’

u heeFt hier Beslist jareNlaNg plezier vaN

oNze plaFoND- eN 

WaNDpaNeleN WorDeN 

gekeNMerkt Door eeN 

keur aaN positieve 

eigeNschappeN. Niet 

alleeN zijN ze heel erg 

DuurzaaM, ze kuNNeN 

ook tegeN eeN stootje. 

BoveNDieN zijN ze 

BestaND tegeN WarMte 

eN vocht. u heeFt hier 

Beslist jareNlaNg plezier 

vaN. Maak uW keuze 

uit het uitgeBreiDe 

assortiMeNt eN Bekijk De 

laatste treNDs iN oNze 

shoWrooM. laat u 

aDvisereN Door oNze 

vakspecialisteN, zij 

vertelleN u graag alles 

over De MogelijkheDeN.

of u nu voor uw nieuwbouwwoning 

of voor renovatiewerkzaamheden

plafond- of wandpanelen nodig

hebt, bij ons gaat u vinden wat u 

zoekt. Wij hebben verschillende 

kleuren en designs op voorraad. 

Naast ‘gewoon mooi’ kenmerken 

onze panelen zich door hun

onderhoudsvriendelijkheid.

 ‘oNthout oNs’ 
ook op het geBieD 

vaN vloereN!’

eeN houteN vloer is als eeN sieraaD voor uW huis eeN houteN vloer is als eeN 

sieraaD voor uW huis. Wij 

BegrijpeN Dat als geeN 

aNDer. oNze collectie 

vloereN is Niet alleeN ruiM 

eN veelzijDig Maar volDoet 

ook aaN De hoogste eiseN 

op het geBieD vaN kWaliteit. 

Wij staaN garaNt voor 

uW DrooMvloer. iN oNze 

shoWrooM MakeN Wij het u 

Beslist Niet Makkelijk oM De 

juiste keuze te MakeN. oNs 

assortiMeNt oMvat vloereN 

vaN verschilleNDe kleureN, 

MotieveN eN Diktes. Bezoek 

oNs voor het coMplete 

aaNBoD!

kiest u voor een ecologisch verantwoorde houten vloer? of een vloer die geschikt 

is voor vloerverwarming? voor woningen en commerciële ruimten bieden wij de 

optimale houten vloer. Met het juiste lijstwerk maken wij uw vloer af. onze kennis 

en know-how zetten wij graag voor u in. zo maakt u met een gerust hart de juiste 

keuze!



gebruiksgemak staat voorop 

bij de schroten en platen die wij 

u kunnen leveren. of het nu gaat 

om de bekleding van een wand of 

een plafond, met het simpele 

schuifsysteem van de schroten of de 

duidelijke verwerkingsvoorschriften 

van het plaatmateriaal verwezenlijkt 

u eenvoudig al uw wensen. Wilt u 

uw schuur bekleden of een mooie 

schutting vervaardigen, onthout ons! 

helpt! producten die wij hebben zijn 

o.a.: keralit, plastica, cape cod, 

garantie multiplex, zweeds rabat, 

kraaldelen, rabatdelen en schroten.

‘oNze gevelBekleDiNg 
verWerkeN is kiNDerspel’

het verschil zit ‘M iN De Details. De gevelBekleDiNg 

vaN oNthout oNs! is op eeN sliMMe Wijze aFgeWerkt, 

Naast schuiFsysteMeN BieDeN Wij ook plateN Die 

verlijMD oF geschroeFD MoeteN WorDeN. hoe DaN 

ook, oNze gevelBekleDiNg is eeNvouDig oM te 

MoNtereN. sNel eN haNDig uW garage, schuur oF 

schuttiNg aFWerkeN Met plaatMateriaal oF schroteN? 

Bij oNthout oNs helpeN Wij u graag De juiste keuze te 

MakeN.

het verschil zit ‘M iN De Details 

rabat delen

Bestel iN oNze WeBshop
shop.oNthoutoNs.Nl

24/7 oNliNe BestelleN iN oNze WeBshop

Vuren tuinHout
van tuinpalen tot vlonderhout 

steigerHout
Nieuw, gebruikt en greywash

geVelbekleding
cape cod, garantie multiplex en plastica

lijstwerk en scHroten 
van kraal- en Banddelen tot plinten

deuren en deurbeslag
o.a. Marmarie, Weekamp, skantrae

plaatmateriaal
van MDF tot constructieplaat



houthaNDel looijMaNs eN veNlo hout zijN Fsc gecertiFiceerD
Om er zeker van te zijn dat hout dat met FSC-certificaat wordt aangeboden daadwerkelijk uit een 

FSC-bos afkomstig is, dienen alle schakels in de handelsketen gecertificeerd zijn voor de chain of 

custody. Certificering vindt plaats op bedrijfsniveau. Alle bedrijven in de handelsketen, van zagerij 

tot fabrikant van eind-producten, zijn in staat de stroom FSC-gecertificeerde houtproducten apart te 

houden van de overige producten, zowel administratief als fysiek. Dit geeft de (eind)gebruiker 

zekerheid dat de grondstof voor een product daadwerkelijk afkomstig is uit verantwoord beheerde 

bossen. Alleen FSC-gecertificeerde bedrijven mogen het FSC-label op een product plaatsen en 

kunnen een product met een Fsc-claim verkopen.

houthaNDel looijMaNs is peFc gecertiFiceerD
peFc is het internationaal onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. het 

uiteindelijke doel van peFc is dat alle bossen ter wereld op een duurzame manier worden beheerd. 

ruim 1.000.000 boseigenaren die zijn aangesloten bij peFc beheren wereldwijd meer dan 250 

miljoen hectare gecertificeerd bos volgens de eisen en criteria van PEFC. Bijna 16.000 bedrijven in 

de handelsketen hebben een PEFC Chain of Custody certificaat om duurzaam hout te leveren. Zo 

zijn PEFC gecertificeerde hout(producten) traceerbaar vanaf het bos tot in de vele eindproducten.

houthaNDel looijMaNs volDoet aaN De NorMeN vaN De eutr 
(europese houtverorDeNiNg)
De eutr maakt deel uit van het actieplan van de eu, dat in het leven is geroepen om de illegale 

houtkap- en handel in illegaal hout tegen te gaan, en deze producten te verbannen van de europese 

markt. Na een uitgebreid leer- en ontwikkelingsproces van onze organisatie, heeft de NvWa een 

positief oordeel kunnen vellen over het door houthandel looijmans opgestelde DDs. hierdoor kunnen 

wij stellen dat, met de implementatie en navolging van dit DDs, houthandel looijmans garant kan 

staan voor een legale herkomst van het door ons geïmporteerde hout en/of houtproducten bestemd 

voor de europese markt. hierdoor dragen wij ook actief een steentje bij in de ontwikkeling van een 

duurzame maatschappij. 

De houtspecialist



WWW.oNthoutoNs.Nl

kerkeNDijk 32
5712 ev soMereN
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WiNkelvelDstraat 21
5916 NX veNlo
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5710 aB soMereN

tel: 077 354 28 66
e-Mail: verkoop@oNthoutoNs.Nl
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Wat kuNNeN Wij voor u BetekeNeN? 

Bezoek oNze shoWrooM iN soMereN oF kijk op oNze WeBsite. 

‘oNthout’ u oNs ook op het geBieD vaN hout? 

u BeNt vaN harte WelkoM!


