Red Class Wood
Eigenschappen
✓ Ecologisch
behandeld
✓ Vrij van zware
metalen
✓ 4 x langer
kleurbehoud
dan
Douglas/Lariks
✓ Kunstmatig
terug
gedroogd
✓ Stabieler en
maatvaster
✓ Geschaafd
✓ Geselecteerd
hout, veelal
knoestvast

✓
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Red Class Wood is een PEFC/FSC goed gekeurd houtproduct met een langere duurzaamheid
bovengronds dan Douglas/Lariks. Onbewerkt en bovengronds gebruikt, heeft een garantie
van 10 jaar.

Red Class Wood is A-keuze naaldsoort die spintvrij is en veelal knoestvast. Hierdoor zal
het minder snel rotten en heeft daardoor een langere levensduur. Red Class Wood is
op een ecologische verantwoord manier behandeld met een rode impregneer, hierdoor
behoudt hij zijn kleur wel 4 x langer dan het populair Douglas/Lariks. In het begin kan,
net zoals de standaard groen geïmpregneerde schutting, palen en planken, wat
vlekkerig zijn. Naar mate, de schutting bloot heeft gestaan aan regen en zon, zal deze
langzaam egaal verkleuren naar een grafietgrijs.
Voordat Red Class Wood wordt verwerkt, wordt deze kunstmatig teruggedroog naar
18% houtvocht, hierna wordt het hout geschaafd om zodoende een zeer gladde
oppervlakte te krijgen. Als laatste behandeling wordt het hout onder hoge druk
geïmpregneerd. Voordelen van deze manier van handelen, is dat de planken veel
stabieler en maatvaster zijn. In combinatie met de A-keuze naaldhout, zal het hout
minder werken als Douglas/Lariks.
Red Class Wood is een heel goed alternatief voor de relatief duurder houtsoort
Douglas/Lariks. Niet alleen omdat het duurzamer is en een langere levensduur heeft,
maar ook omdat het scherp geprijsd is. Douglas/lariks is op dit moment erg schaars.
Dit komt door dat men in de eerste lockdown van 2020, massaal in de tuin hebben
geïnvesteerd. De A-keuze naaldhout Red Class Wood is ruimschoots voorradig.
Enige nadeel aan Red Class Wood is dat de levensduur ondergronds en onbehandeld
sneller achteruitgaat. Daarom adviseren wij altijd behandelde Red Class Wood te
nemen. Mocht u de Red Class Wood balken/palen gebruiken voor uw schutting,
overkapping of speeltoestel, dan is het verstandig om het deel wat in de grand
geplaatst wordt te behandelen met teer tot aan 10 cm boven het maaiveld. U kunt ze
ook op een betonpoer plaatsten.
Het assortiment aan Red Class Wood wordt steeds groter. Zo bestaan er al diverse
schuttingen, palen, balken en planken, waar u uw tuin mee kan inrichten. Hieronder
ziet een selectie van de meest verkochte producten.

Assortiment

Schuttingen
Wanneer uw een schutting van Red Class Wood wil
gebruiken in uw tuin als erfafscheiding, dan kunt u
kiezen uit een aantal verschillende uitvoering. Zo heeft
een privacy schutting Agadir van Tuindeco, die maar liefst
uit 21 planken bestaat. De serie Casablanca heeft
bijvoorbeeld 4 verschillende hoogtes. Uiteraard bestaat
er ook een Red Class Wood deur.

Balken/Staanders
De Red Class Wood balken of staanders, zijn uitermate
geschikt om bijvoorbeeld een overkapping te maken.
Omdat deze kunstmatig gedroogd zijn en gelamineerd,
zijn kaarsrecht en zullen minimaal werken. Zo kunt u
kiezen uit de kopmaten 12 x 12, 14 x 14 of 20 x 20 cm.
Altijd het deel van de balk die in de grand gaat,
behandelen met teer of op een betonpoer plaatsen.

Vlonderplanken
Uiteraard zijn er ook terrasplanken verkrijgbaar in Red
Class Wood. De vlonderplanken zijn 28 mm dik en 14,5 cm
breed. Ze komen in de lengtes 3,4 of 5 meter. De planken
zijn gedroogd, geschaafd en aan 1 zijde grof gegroefd.

Gevelbekleding
Moment zeer populair, is de Rhombus triple
gevelbekleding. Hier mee kunt u de gevel, schuur of
berging mooi mee afwerken. Deze zijn geschaafd,
gedroogd en hebben een werkende breedte van 13.2 cm.
Ze zijn 22 mm dik en zijn in verschillende lengtes
verkrijgbaar.

