
In sommige toepassingen is een vlakke plaat gewenst. Voor deze specifieke 
toepassingen hebben wij de BarnWood Innsbruck panelen op voorraad.

De toplaag van deze panelen heeft dienst gedaan als gevelbekleding van 
oude boerderijen en stallen in de Oostenrijkse Alpen. Wind, regen en zon 
hebben deze planken gemaakt zoals ze nu zijn. De gebruikte originele kleur 
van deze planken is uniek en maakt uw project onderscheidend.

Onder de toplaag zitten kruislings verlijmd twee lagen naaldhout. Eigenlijk Onder de toplaag zitten kruislings verlijmd twee lagen naaldhout. Eigenlijk 
een soort 3 laags multiplex. Deze kruislingse verlijming geeft de gewenste 
stabiliteit. De panelen zijn gesorteerd op kleur, geborsteld gedroogd tot een 
circa 12%. Ideaal voor een binnentoepassing. Deze panelen zijn niet 
geschikt voor buitentoepassing.



Het 3 laags paneel wordt vaak toegepast voor het maken van keukens, lockers of meubels.
Om dit op de juiste manier toe te passen volgen hier een aantal aspecten waarmee men rekening 
dient te houden.
 
Het is raadzaam om voor keukenkasten klampen te gebruiken aan de binnenzijde. Deze dienen Het is raadzaam om voor keukenkasten klampen te gebruiken aan de binnenzijde. Deze dienen 
horizontaal geplaatst te worden en maximaal 60 mm korter dan de plaat te zijn. Per deur zouden er 
minimaal 2 geplaatst moeten worden (afb. 1).
 
Het advies luidt om de panelen niet groter te maken dan 1 m2 oppervlakte waarbij de hoogte of 
breedte niet meer dan 120 cm is.
VVoor grote deuren of deuren waar vlakheid erg nauw komt is het mogelijk om een deur-uitrichter 
toe te passen voor panelen.
Dit is een metalen strip welke in het hout gefreesd kan worden (afb. 2).
 
Na het op maat zagen van de panelen kunnen de zijkanten op verschillende manieren worden Na het op maat zagen van de panelen kunnen de zijkanten op verschillende manieren worden 
afgewerkt. Deze kunnen in verstek gezet worden zoals hieronder geschetst (afb. 3) of deze kunnen 
worden bijgekleurd met een beits. Nadat ook de voorzieningen voor hang- en sluitwerk zijn gezet 
dient de deur rondom te worden afgewerkt. Dit dient te gebeuren door middel van een 
filmvormende lak of beits om invloed van vocht te vermijden.
Gezien de uitstraling van dit product wordt dit vaak met een transparant product gedaan. Wij 
adviseren dit vooraf te testen om u van het resultaat te vergewissen.
  
Deze platen worden verlijmd voor een binnenklimaat en het percentage vocht is derhalve ca. 12%.
Om werking te voorkomen dienen de panelen direct bij binnenkomst droog en vlak opgeslagen te 
worden in een binnenklimaat.
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