
“MONTAGEPLAAT” 
EEN PRODUCT VAN TECHNOLOGIE EN INNOVATIE



ECO-VRIENDELIJK

Dankzij de korte transportroutes in de regio wordt een 
kwalitatief hoogwaardig hout gegarandeerd. 
Het hout wordt direct vanuit het gekapte gebied naar 
de fabriek gebracht, wat de CO2 footprint weer ten 
goede komt.

PRIJS-KWALITEIT 
VERHOUDING

Hoge kwaliteit hout, voor een nog 
betere prijs. 

NATUURLIJK OPPERVLAKTE 
AANZICHT

Door gebruik te maken van 
verschillende breedte lagen komt er 
een natuurlijk oppervlak naar voren. 

DE VOORDELEN
van de 3 laags CLT-constructieplaat van Nordpan 
Rubner.



HET GEHEIM 
VAN SUCCES
• Hoge kwaliteit van ruwe materialen uit de

regio Tirol (Oostenrijk).
• Een zeer moderne manier van hout

verwerken, dankzij de technologieën
ontwikkelt en geïmplementeerd door
Nordpan.

• Een duurzame levensduur van het hout
• Werken op een milieuvriendelijke manier

NORDPAN “EEN GOEDE 
KEUS” voor het 
produceren van solide 
vurenhouten panelen

De latten waaruit de 3 laags CLT-constructieplaat 
bestaat, zijn gezaagd in een kegelvormige vorm, waarna 
deze aan elkaar worden vastgelijmd. (zoals in de 
afbeelding hierboven) Door gebruik te maken van deze 
techniek is Nordpan in staat om een grotere hoeveelheid 
aan hout te verkrijgen. Nordpan gebruikt dit kostbare 
ruwe materiaal op een zo optimaal mogelijke manier. De 
verschillende breedtes verkregen door de speciale 
techniek geven de latten en erg natuurlijk oppervlakte 
uiterlijk.  Dit idee is bedacht door de voorvaderen en 
vervolgens geïmplementeerd met de zeer geavanceerde 
techniek die ontwikkeld is door Nordpan. Bovendien 
wordt hiermee de maximale CO2 vastgehouden.

“Vuren 3 laags 
constructieplaat”

Type:
3-laags solide vuren houten paneel

Afmetingen paneel 
3000x1250mm

Dikte
19mm – samenstelling 6\7\6 mm

27 mm – samenstelling 8.5\10\8.5 mm 

Kwaliteit
B*/C = een zicht zijde zichtbaar

C/C =  beide zijdes niet zichtbaar

Zagen op maat: Op verzoek

Structuur:  aan de zijkant gelijmde doorlopende 
lamellen. 
Lijm:     AW (ex AW 100) – SWP/2 

          (Load Bearing) – DIN
    68705 – low Emission 

Vochtigheid: (10+/-3)% wanneer 
verscheept Exclusief werk  
Dikte tolerantie: +/- 0.3  mm 
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