
Grote keuze in hardhout 
voor de gevel bij PontMeyer

is onderdeel van 

Hardhouten toepassingen in de gevel staan al jaren voor kwaliteit en duur-
zaamheid. PontMeyer levert een breed scala aan houtsoorten. Er zijn vele 
variatiemogelijkheden. In de schappen van onze afhaalcentra liggen veel 
maten op voorraad. PontMeyer levert op aanvraag ook afwijkende maten 
en andere hardhoutsoorten.

Van nature

duurzaam

Western Red Cedar
Western red cedar is een zeer duurzame houtsoort voor 

gevelbekleding (duurzaamheidsklasse II). Het is licht van 

gewicht en gemakkelijk te verwerken. Omdat het hout 

op den duur een mooie natuurlijke grijze tint krijgt, is 

het een populaire houtsoort om onbehandeld toe te 

passen. Door de sprekende tekening van de houtnerven is 

hetook mooi om blank af te lakken. Het hout is goed-

gekeurd voor KOMO gecertificeerde toepassing. Wij kunnen 

het Western red cedar bewerken aan rabatdelen, halfhouts 

(dit is onder KOMO) of met groef en messing. Ook andere 

modellen zijn mogelijk. Voor een rustiek uiterlijk kunnen we 

het hout fijn bezagen. Door het lage volumegewicht is het 

hout ook geschikt voor toepassing op stalen frames voor 

kanteldeuren ten behoeve van garages.

Toepassing
Rabatdelen voor gevelbekleding zijn geschikt voor woningen, schuur-

tjes, kantoor-gebouwen, woonarken en stacaravans.  

Naast de algemeen gebruikte dikte van 18mm, kunnen we ook 22 

mm dik leveren voor toepassingen waar een CE keurmerk met een 

bijbehorende brandklasse is vereist.

Verwerking en afwerking
Het Western red cedar is gemakkelijk 

te verwerken met standaard gereed-

schap. Gebruik altijd roestvast stalen 

of aluminium bevestigingsmiddelen. 

Het Western red cedar is zowel semi-

transparant als dekkend goed af te 

werken. Ook wordt Sansin wood sealer 

veel toegepast voor een gelijkmatige 

vergrijzing.

Assortiment Western Red Cedar
•	 	Rabatdelen	halfhouts	of	met	groef	en	

messing: 18x125mm en 18x170mm 

werkende maat. 

•	 	Zweedse	delen	fijn	bezaagd	

7/17x125mm, 7/17x170mm 

 werkende maat.

•	 	Rechte	delen	18x67mm,	

18x92mm, 18x142mm, 18x192mm, 

18x240mm,18x290mm, 27x142mm, 

27x192mm, 27x240mm, 27x290mm.

Overige maten op aanvraag
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Louro Gamela
Louro Gamela, wat we importeren uit Brazilië, is een zeer 

duurzame houtsoort voor gevelbekleding (duurzaam-

heidsklasse II). Het hout verkleurt tijdens het drogen 

licht roodbruin tot soms geelachtig roodbruin. Het is een 

populaire houtsoort om te laten vergrijzen. Wij kunnen 

het Louro Gamela bewerken aan rabatdelen zowel half-

houts als met groef en messing. Ook andere modellen 

zijn mogelijk.

Verwerking en afwerking 

Oregon pine is gemakkelijk te verwerken met 

standaard gereedschap. Het hout is goed te 

spijkeren en te schroeven, maar om  splijten 

te voorkomen dient het voorzichtig te worden 

behandeld. Oppervlak afwerkingen hechten 

goed op droog en ontvet Oregon pine. Later 

uitzwetend hars kan aangebrachte lagen 

beïnvloeden en moeten bijgewerkt worden.

Ook leverbaar in FSC-kwaliteit.

Assortiment Oregon Pine
•	 	Rabatdelen	halfhouts	of	met	groef	en		

messing: 18x125mm werkende maat.

•	 	Rechte	delen	en	regelwerk:	18x67mm,	

18x118mm,	18x142mm,	67x67mm,	

67x90mm,	67x118mm,	67x140mm,	

90x90mm, 90x118mm, 90x140mm, 

90x190mm.

Overige maten op aanvraag

Oregon pine is een duurzame houtsoort (duurzaam-

heidsklasse III). Het hout heeft een hoger volu-

megewicht dan Western red cedar en is dus beter 

geschikt in een omgeving die wat gevoeliger is voor 

beschadigingen. Het hout heeft een prachtige nerf-

tekening die op den duur verkleurt tot fraai oranje-

achtig geelbruin. Oregon pine is goedgekeurd voor 

KOMO gecertificeerde toepassing. Wij kunnen het 

bewerken aan rabatdelen, halfhouts (onder KOMO) 

of met groef en messing. Ook andere modellen zijn 

mogelijk. Door de gunstige sterkte eigenschappen 

en de grote afmetingen is het ook geschikt voor stijl 

en regelwerk. Door het hout fijn te bezagen, ont-

staat een rustiek uiterlijk.

Verwerking en afwerking 

Louro Gamela is gemakkelijk te verwerken met standaard 

gereedschap. Goed te spijkeren en te schroeven. Ook is 

het goed af te werken zowel transparant als dekkend. Het 

wordt echter meestal onbehandeld toegepast om te laten 

vergrijzen.

Ook leverbaar in FSC-kwaliteit.

Assortiment Louro Gamela
•	 	Rabatdelen	halfhouts	of	met	groef	en	

messing: 18x125mm werkende maat.

•	 	Rechte	delen	18x44mm,	18x67mm	en	

18x142mm

Overige maten op aanvraag

Toepassing
Rabatdelen voor gevelbekleding op woningen, 

schuurtjes, kantoorgebouwen, woonarken en 

stacaravans.

Oregon Pine


