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Hekwerk & Landscaping, hoogwaardige
materialen voor de groene ruimte
Landschappelijke inrichting vraagt om harmonie met de natuur. Natuurlijk hout past daar met grote vanzelfsprekendheid bij. Ook de eenvoudige
verwerking, de vrijheid van ontwerp en het authentieke gevoel dat hout in de groene ruimte opwekt pleiten voor houttoepassing. Zo bekeken past
u in een dubbele betekenis natuurlijk hout toe!

Duurzame toepassing

Het toepassen van duurzame materialen is een logische voorwaarde. Constructies vormen een
optelsom van materiaal en arbeid. Levensduur is daarom een absolute ‘must’.
Foreco biedt u naaldhoutsoorten met een goede en veilige verduurzaming. Door de
toepassing van verduurzaamd naaldhout heeft u toegang tot een groot assortiment
van lengte- en kopmaten.
Kiest u voor weliswaar duurder hardhout met een eigen specifieke uitstraling dan
vindt u ook daarin ruime keuze. Ook in Europees hardhout als eiken, kastanje
en robinia heeft Foreco uitstekende leveringsmogelijkheden en dat geldt ook
voor diverse tropische houtsoorten. Met hout uit duurzaam beheerde bossen
heeft Foreco een jarenlange ervaring. Het aan Foreco verleende FSC- en
PEFC-certificaat is daar het bewijs van.

Hekwerken en poorten

Om mensen van elkaar of van dieren af te schermen (of soms
omgekeerd…) is een hek het antwoord. En als er nu eenmaal
een hek nodig is, moet het fraai en functioneel zijn. Foreco heeft
een uitgebreid programma in palen, planken, regels en poorten.
En dat alles dan in verschillende houtsoorten en aangevuld met
bevestigingsmateriaal, gaas, draad en hang- en sluitwerk. Maar
wel altijd duurzaam en sterk.
Dat zijn ook onze Engelse kastanje schapenhekken en de rustiek
gekloofde palen uit Nederlandse bossen.
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Paardenwereld

Paarden hebben benen en een hoofd. De paardenbezitter respecteert zijn of haar dieren
en wil daar het beste en het veiligste voor. Foreco is specialist in hekmateriaal voor de
paardenwereld. Gecreosoteerde regels en palen die uw paard veilig binnen het raster
houden, maar die niet uitnodigen tot afbijten. En dat laatste is goed voor hek én paard.
Ook springpalen met bijbehorende staanders en lepels vindt u vanzelfsprekend in het
assortiment, net als alle materiaal voor stal, box en stapmolen.

Bomen over palen

In palen heeft Foreco de grootste én meest veelzijdige voorraad van het hele land.
In houtsoorten, maten en hoeveelheid. Uiteraard voor hekwerken, afrastering en
boompalen. Maar ook voor uw leilindes en traditionele daksporen op het boerderijdak.
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Met hout zit je goed

Voor houten banken in vele maten zit u bij Foreco goed. Van kleine tot grote
picknickbanken en slim opklapbare stoelen en banken. De boombank rondom die dikke
eik of beuk zit in het assortiment, net als bankplanken voor vervanging en reparatie.

Houtsoorten versus toepassingsmogelijkheden
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