
technologie

WAXEDWOOD® Color Vuren kleurenkaart Innovatief van Foreco

Geef de wereld kleur met 
WaxedWood Color

Grondstof naaldhout
•	 Hernieuwbare grondstof
•	 Uit duurzaam beheerd bos
•	 Met PEFC- of FSC®-certificaat

Waterafstotende werking
•	 Minder krimp en zwel
•	 Verbeterde levensduur
•	 Vuilafstotende werking

15 jaar garantie
•	 Onafhankelijke projectgarantie
•	 SGVH borging
•	 Overdraagbaar certificaat

GARANTIE

15
 JAAR          15 JAAR

Lange levensduur
•	 Getest op duurzaamheidsklasse I/II
•	 Gunstige prijs- kwaliteitsverhouding
•	 Toepasbaar in damp-open constructies

Plan@Wood
•	 Totaalconcept houten gevels
•	 Integrale ketensamenwerking
•	 Behoud van veiligheid en esthetiek

KOMO®

•	 Gecontroleerd productie proces
•	 Constante kwaliteit
•	 Volgens NEN-normering
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Fotografie:	Jim	Ernst

WaxedWood

Door hout  te impregneren en 
waterwerend te maken ontstaat 
verduurzaamd hout met verminderd 
krimp- en zwelgedrag. Het hout 
wordt onder vacuüm en druk 
verduurzaamd tegen houtaantasting. 
Gelijktijdig wordt een emulsie van 
diverse wassoorten ingebracht. 
De was bevindt zich in de poriën 
en maakt het hout waterwerend. 
Deze bescherming vermindert sterk 
de opname van water in het hout. 
Hierdoor is WaxedWood stabiel, zeer 
onderhoudsarm en breed toepasbaar. 

Houtsoorten en kleur
Met een coating wordt hout voorzien 
van een beschermende laag in een 
gewenste kleur. Het is mogelijk een 

coating toe te passen op diverse 
houtsoorten die wij bij Foreco bieden. 

Het eindresultaat van de kleur wordt 
beïnvloed door een aantal factoren, zoals 

de houtsoort, de kleur van de ondergrond 
en de structuur van het hout. Ook het aantal 

lagen en de aangebrachte hoeveelheden bepalen de 
uiteindelijke kleur en glansgraad.

 Onderstaande afbeeldingen geven een indruk van kleurverschillen welke voor 
kunnen komen bij de verschillende houtsoorten met eenzelfde afwerklaag: 

WAXEDWOOD® Color toegepast bij Reitdiephaven in Groningen

WaxedWood vuren WaxedWood grenen WaxedWood 
Siberisch lariks

WaxedWood Gold 
Siberisch lariks

WaxedWood Gold 
grenen

WaxedWood Bruin 
vuren

SafeWood vuren WaxedWood Gold 
Western Red Cedar

NobelWood
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Plan@Wood
De combinatie van het juiste hout, behandeling en coating 
leveren een totaal product dat garant staat voor kwaliteit, 
veiligheid en zekerheid. Wij maken het mogelijk projectgarantie 
te bieden bij de onafhankelijke Stichting Garantieverlening 
Veredeld Hout (SGVH). De SGVH verleent projectgaranties 
met harde voorwaarden ten bate van de eigenaar van het 
gegarandeerde project. 

Met een doordachte detaillering en montage volgens de 
voorschriften bieden wij met Plan@Wood een houten gevel die garant staat voor 
een passende afwerking. Met een onderhoudsplan dat speciaal is geschreven voor uw 
project behoudt de gevel een mooie uitstraling, een hoge kwaliteit en kan de veiligheid 
gewaarborgd worden. Door hergebruik te integreren in Plan@Wood bieden we een 
complete aanpak voor houten gevels. Hiermee ontstaat een volledig circulair concept.

Onderhoud en garantie
Voor bijna alle soorten houtcoatings is het noodzakelijk om onderhoud te plegen 
om de esthetiek te behouden. De mate van onderhoud van de 
coating is afhankelijk van de kleur, de oriëntatie op noord of 
zuid, de structuur van het houtoppervlak en het aantal 
aangebrachte lagen en de hoeveelheden. 

Bij Foreco kunt u een garantie op het hout krijgen, 
ongeacht het verfsysteem. Dit betekent dat de 
kwaliteit van het hout gewaarborgd wordt. Echter 
het behoud van de uitstraling valt hier niet 
onder.  Voor een correct onderhoudsplan en de 
mogelijkheid tot projectgarantie bij de SGVH 
geven wij u graag advies. 

Houtcoating

Onze coatings bieden diverse 
kleurmogelijkheden voor WaxedWood 
in een aantal standaardkleuren 
en kleuren op projectbasis. De 
waterwerende eigenschappen van 
WaxedWood zorgen voor een 
verbeterde verfhechting en het 
tegengaan van vochtdoorslag. 
Dit zorgt voor een vermindering 
van het verfgebruik en de 
onderhoudsbehoefte.

toegepast bij Reitdiephaven in Groningen
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WAXEDWOOD® Color

De weergegeven kleuren zijn een indruk van de uiteindelijke kleur. Het eindresultaat van de weergegeven kleuren wordt beïnvloed 
door een aantal factoren. De houtsoort, de kleur van de ondergrond en de structuur hiervan bepalen sterk het eindresultaat. Ook 
het aantal lagen en de aangebrachte hoeveelheden bepalen de uiteindelijke kleur en glansgraad. 

FK-2015-001 Verkeers grijs

FK-2015-002 Oranje bruin

FK-2015-003 Kiezel grijs

FK-2015-004 Mokka

FK-2015-005 Ebben 

FK-2015-006 Bruin naturel

FK-2015-007 Warm bruin

FK-2015-008 Karmijn 

FK-2015-009 Gras groen

FK-2015-010 Mais geel

FK-2015-011 Noten

FK-2015-012 Teak

FK-2015-013 Tolabranca

FK-2015-014 Sequoia

FK-2015-015 Padoek

FK-2015-016 Donker eiken

FK-2015-017 Rood bruin

FK-2015-018 Ceder

FK-2015-019 Bilinga

FK-2015-020 Oceaan blauw

FK-2015-021 Robijn
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Om druktechnische redenen zijn afwijkingen mogelijk. Er kunnen geen rechten aan deze kleurenkaart ontleend worden. 
Aanbevolen is om vooraf de kleur te controleren op de toe te passen ondergrond. 

WAXEDWOOD® Color

FK-2015-022 Zwart blauw

FK-2015-023 Mint groen

FK-2015-024 Antraciet grijs

FK-2015-025	Grafiet	grijs

FK-2015-026 Platina grijs

FK-2015-027 Donker antraciet

FK-2015-028 Wijn rood

FK-2015-029 Kwarts grijs

FK-2015-030 Koraal rood

FK-2015-031 Raam grijs

FK-2015-032 Chocolade

FK-2015-033 Mahogany

FK-2015-034 Licht blauw

FK-2015-035 Pearl grey

FK-2015-036 Bruin beige

FK-2015-037 Riet groen

FK-2015-038 Klei bruin

FK-2015-039 Olijf bruin

FK-2015-040 Muis grijs

FK-2015-041 Blauw grijs

FK-2015-042 Signaal oranje
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WAXEDWOOD® Color

Om druktechnische redenen zijn afwijkingen mogelijk. Er kunnen geen rechten aan deze kleurenkaart ontleend worden. 
Aanbevolen is om vooraf de kleur te controleren op de toe te passen ondergrond. 

FK-2015-043 Omber grijs

FK-2015-044 Kaki

FK-2015-045 Kastanje grijs

FK-2015-046 Pastel blauw

FK-2015-047 Azuur blauw

FK-2015-048 Loof groen

FK-2015-049 Licht bruin

FK-2015-050 Cacao

FK-2015-051 Tent grijs

FK-2015-052 Verkeers blauw

FK-2015-053 Tele grijs

FK-2015-054 Chromaat groen

FK-2015-055 Groen bruin

FK-2015-056 Rood bruin

FK-2015-057 Donker oranje

FK-2015-058 Grachten groen

FK-2015-059 Koolzaad geel

FK-2015-060 Navajo

FK-2015-061 Licht groen

FK-2015-062 Zwart bruin

FK-2015-063 Almond beige
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Om druktechnische redenen zijn afwijkingen mogelijk. Er kunnen geen rechten aan deze kleurenkaart ontleend worden. 
Aanbevolen is om vooraf de kleur te controleren op de toe te passen ondergrond. 

WAXEDWOOD® Color

FK-2015-064 Beige grijs

FK-2015-065 Signaal bruin

FK-2015-066 Zand bruin

FK-2015-067 Helder groen

FK-2015-068 Papyrus

FK-2015-069 Straal blauw

FK-2015-070 Kerrie geel

FK-2015-071 Verkeers oranje

FK-2015-072 Graniet grijs

FK-2015-073 Turquoise

FK-2015-074 Eekhoorn grijs

FK-2015-075 Zalm

FK-2015-076 Creatief

FK-2015-077 Flessen groen

FK-2015-078 Pastel grijs

FK-2015-079 Beige metalic

FK-2015-080 Grijs roze

FK-2015-081 Terracotta

FK-2015-082 Grijs bruin
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Werken met hout, duurzaam bouwen!
Hout past in de gedachte van Duurzaam Bouwen. 
Het door ons ontwikkelde NobelWood is  er een 
voorbeeld van. Hout uit duurzaam beheerde bos-
sen met een FSC®- of PEFC–certificaat, gekoppeld 
aan innovatieve technologie om de toepassing 
van hout te verbreden. Zo leveren wij eveneens 
SafeWood, een reeks van houtproducten die 
brand vertragend zijn gemaakt. Meer toepassin-
gen voor hout dus. NobelWood is ook een lijn in 
duurzaam en onderhoudsvrij hout met naaldhout 
als basis. Foreco produceert duurzaam en schoon, 
met waarborging voor de kwaliteit. Dat bewijst 
zich middels certificaten, maar projectgarantie is 
ook mogelijk. Wij trachten voor elke specifieke 
houttoepassing een goed aanbod te doen, van 
oeverbescherming tot duurzame en veilige gevel-
bekleding.  De natuur zorgt voor vernieuwbare 
grondstof, wij verstaan het vak!   

www.foreco.nl

NobelWood® WaxedWood®

SafeWood® Plan@Wood®

IJREKA SPEELTOESTELLEN

•	 Gecertificeerde	speeltoestellen
•	 Lange	levensduur
•	 Gunstig	in	prijs
•	 Specialist	in	maatwerk
•	 Ontwerp	van	complete	

speelomgevingen
•	 Spelen	staat	voorop

Innovatief	van	ForecoInnovatief	van	Foreco

IJreka speeltoestellenForeco Houtconstructies
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WAXEDWOOD® Color Vuren kleurenkaart Innovatief van Foreco


