ADB

Houthandelaar ben je niet zo maar, dat zit je in het bloed.
ADB Hout is houtleverancier in hart en nieren.
ADB Hout adviseert en levert hout aan de overheid, aannemers
GWW, hoveniers en bedrijven die zich bezighouden met
infrastructurele projecten en landschapsinrichting.
Gedurende de laatste jaren zijn keuzes gemaakt en zijn wij tot
de conclusie gekomen dat niet alleen hout dat van ver komt,
duurzaam en sterk is. ADB hout heeft zich gespecialiseerd
in duurzaam geproduceerde houtsoorten uit Europese
concessies.
Wij denken in houtsoorten als Eiken, Kastanje en Robinia.
Stuk voor stuk duurzame en milieuvriendelijke houtsoorten
die voor zeer uiteenlopende toepassingen binnen de grond-,
weg- en waterbouw geschikt zijn. Voorbeelden hiervan zijn
beschoeiingen, damwanden, bruggen, afrasteringen en
eindproducten als park- en stadsmeubilair.
ADB Hout heeft een ruime ervaring in thermisch gemodificeerd
hout voor zowel de GWW als ook bouwkundige toepassingen.
Diverse van zichzelf minder duurzame houtsoorten als Vuren,
Douglas en Essen worden door middel van een proces van
koken en bakken veredeld. Bij dit proces wordt geen gebruik
gemaakt van levensduur verlengende middelen. Onder de
eigen merknaam Victorija wordt dit milieuvriendelijke en toch
duurzame product op de markt aangeboden.
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Voor thermisch gemodificeerd hout is een nieuwe Europese
norm (TMT) in ontwikkeling want nu wordt het nog ingedeeld
bij verduurzaamd hout. Hierdoor kan ten aanzien van
milieuvriendelijkheid een verkeerde indruk ontstaan. Als
voorloper op deze nieuwe norm wordt het hout door ADB Hout
geleverd met dit TMT® certificaat. Wij zijn daarmee de enige
in Nederland!
Het TMT certificaat staat niet alleen garant voor de
duurzaamheid maar toetst ook 2 jaarlijks het volledige
productieproces. De duurzaamheid, milieuvriendelijkheid zijn
bekende voordelen van dit hout maar wat vaak onderbelicht
is, is de vormvastheid en stabiliteit van het hout. Dit maakt het
hout extreem geschikt voor hoogwaardige toepassingen als
park- en straatmeubilair. Gemodificeerd Essen heeft inmiddels
een reputatie opgebouwd met een uitstraling gelijk aan
tropisch hardhout.
ADB Hout is zowel FSC- als PEFC gecertificeerd.
De enige door de Nederlandse overheid goedgekeurde
milieukeurmerken voor hout.

