
Park- straatmeubilair en 
landschapinrichting

S
ervice staat bij H.O.T. hoog in het vaandel, de medewerkers zijn 
pas tevreden als de opdrachtgever tevreden is. De plannen van 
de klant worden uitgewerkt en de opdracht wordt begeleid 

vanaf de eerste grondwerkzaamheden tot aan de oplevering. H.O.T. 
levert een totaalpakket en het ontzorgen zit bij het bedrijf in het 
bloed. Via eigen productie, maar ook via hun goede connecties met 
topproducenten wordt iedere vraag ingevuld. 

Kan niet, bestaat niet bij H.O.T. wel uitdagingen. U zult merken dat 
prijs en kwaliteit zich prima verhouden. Als extra specialiteit kunt u 
door H.O.T. reclame uitingen laten aanbrengen op de banken.

Duurzame proDucten
H.O.T. heeft oog voor mens en milieu en binnen het bedrijf wordt 

gewerkt met duurzame en eerlijke producten. In hout wordt dit uit-
gedrukt door zowel het FSC®- als PEFC™ certificaat, wat u als klant de 
garantie geeft, zich geen zorgen te hoeven maken over de herkomst 
van dit basismateriaal. Binnen H.O.T. wordt gewerkt met meerdere 
houtsoorten. De opdrachtgever heeft de keuze uit: Vuren/Grenen/
Lariks & Douglas allen PEFC™ gecertificeerd en Robinia/Eiken/Kas-
tanje & Cloeziana, allen FSC® gecertificeerd. 

projecten
Een breed klantenbestand heeft haar weg gevonden naar H.O.T. Tal 
van projecten voor gemeenten, aannemers, sport en recreatie zijn 
gerealiseerd en de uitgebreide referentielijst geeft een goede indruk 
van de enorme mogelijkheden. Kijk voor meer informatie over de 
projecten en het assortiment op: www.houseoftimber.nl

Het in Zaandam gevestigde House of Timber (H.O.T.) is een volle dochter van ADB Hout. Het bedrijf is gespecialiseerd in het 
produceren en leveren van park- en stadsmeubilair en levert diverse materialen voor landschapsinrichting. De klant staat bij 
dit Zaanse bedrijf op nummer één en heeft de keuze uit verschillende materialen. Of de klant nu een voorkeur heeft voor hout, 
kunststof of metaal, H.O.T. heeft het allemaal in huis. De klant heeft daardoor de mogelijkheid om te putten uit veel mogelijk-
heden in design en diversiteit aan materialen of een combinatie daarvan. 

ToTaalleverancier in

H.O.T. PrOducTen

 Park- Stadsbanken in hout, kunst-

stof, metaal en beton.

 Planten/bloembakken in hout, 

kunststof en metaal

 Afvalbakken in hout, kunststof en 

metaal

 Boomkransen/boombescherming

 Fietsbeugels/fietsrekken

 Informatieborden in hout, kunst-

stof en metaal

 Afscheidingspalen, antiparkeer-

palen en antirampalen

 watertappunten

 Hekwerken en toegangspoorten

 Gaas, puntdraad, spandraad en 

schanskorven

 KdW100 konijnwerende korrels
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