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Paalworm bestendig

Duurzaam plantage hardhout

Cloeziana van Foreco is afkomstig uit 
duurzaam beheerde plantage bossen in 
Afrika. De houtsoort is oorspronkelijk 
afkomstig uit het Gympie District 
in Zuid-Oost Australië en wordt 
vanaf ongeveer 1915 in Zuid Afrika 
in plantages aangeplant. De bomen 
groeien relatief snel waardoor de 
opbrengst per hectare erg hoog is. 
Zo wordt in korte tijd heel veel CO2 
vast gelegd. De bomen hebben een 
optimaal rechte groeiwijze, zodat 
de exploitatie een zeer goed oogst- 
rendement geeft.

Cloeziana, economisch duurzaam.

Lange levensduur
Door de hoge natuurlijke duurzaamheid van Cloeziana in 

zowel grond- als in watertoepassingen, is het een uitstekend 
alternatief voor andere (sub-)tropische hardhoutsoorten, staal 

en/of kunststof. Producten van Cloeziana voldoen aan de eisen 
van duurzaamheidsklasse 1. Dit betekent dat het hout een levensduur 

heeft van meer dan 25 jaar in contact met grond en water. Daarnaast 
is het hout ook bestendig tegen paalworm zodat het met een lange gebruiksduur  
geschikt is voor toepassing in zout en brak water. Voor golfbrekers en zeeweringen 
is Cloeziana zeer geschikt.

Sterk materiaal
Producten van Cloeziana van Foreco voldoen minimaal aan de eisen van sterkteklasse 
D50. Hiermee kan het worden ingezet als alternatief voor bijvoorbeeld Angelim 
Vermelho. Ook kan worden voldaan aan normen volgens praktijkrichtlijn NPR-5493. 
Deze norm regelt de houtkwaliteit die nodig is voor verschillende toepassingen in 
de GWW-sector. Een kaarsrechte stam, cilindrische vorm, nauwelijks zijtakken op 
de eerste 20 meter en weinig verloop (< 7 mm/m) maken deze soort geschikt voor 
toepassing als sterke aanmeerpaal in jachthavens.

Gunstig in prijs
Cloeziana is, als rondhoutpaal toegepast, een zeer economische oplossing. In de 
oorspronkelijke ronde vorm is het houtverlies te verwaarlozen en is de sterkte 
optimaal. Dat vertaalt zich in een zeer concurrerende prijs per lengtemeter hout, 
met duurzaamheidsklasse 1. De investering en exploitatiekosten van Cloeziana zijn 
zeer gunstig vergeleken met alle andere materialen voor gebruik zoals onder het 
kopje Toepassingen is beschreven.
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Toepassingen
De duurzaamheid, sterkte en rechtheid maken 
Cloeziana geschikt voor velerlei toepassingen in 
zware omstandigheden. In de GWW-sector is het hout 
zeer geschikt voor beschoeiing, jachthavenpalen en ook 
golfbrekers in zee.

In de openbare ruimte kan Cloeziana heel goed toegepast worden in 
hekwerken. Ook voor markeringspalen, slagbomen en ander landschappelijk 
gebruik komen de kwaliteitsaspecten goed tot hun recht.
Voor omgevingsconstructies zoals bruggen, speeltoestellen en klimtorens is 
Cloeziana een prima optie, omdat het erg mooi glad bewerkt kan worden. In 
die toepassingsgebieden zijn de rechtheid en lange lengtes ook een belangrijk 
voordeel.

Kortom, Cloeziana is een houtsoort met veel mogelijkheden, waar je vanwege de 
sterkte en duurzaamheid heel lang geen omkijken meer naar hebt.  

Duurzame productie
Cloeziana wordt geproduceerd in 
overeenstemming met de regels 
van de Forest Stewardship Counsil 
(FSC). Hout- en papierproducten 
die afkomstig zijn uit een FSC-
gecertificeerd bos komen uit 
verantwoord beheerd bos. 
Hiervoor moeten alle schakels in 
de handelsketen van het product 
worden gecertificeerd. De certificering 
van deze bedrijven gebeurt door 
onafhankelijke certificerende instanties.

Video
Bekijk de film en leer binnen 3 minuten wat de mogelijkheden zijn van Cloeziana. 
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Innovatief van Foreco Innovatief van Foreco

Uw partner voor de 
grond-, weg-, en waterbouw 
sinds 1983

GWW-hout

•	 60.000 m2 voorraad

•	 Vakmanschap 

•	 Betrouwbaarheid

•	 Concurrerend prijsniveau

•	 Oplossingsgericht meedenken

•	 Totaalleverancier

GWW-2015-1

www.foreco.nl

IJREKA SPEELTOESTELLEN

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

speelomgevingen
•	 Spelen	staat	voorop

Innovatief	van	ForecoInnovatief	van	Foreco

GWW-hout TwinWood®

SoundWood® Hekwerk & Landscaping

Foreco Houtconstructies IJreka Speeltoestellen

Werken met hout, duurzaam bouwen
Hout past uitstekend in de gedachte van duurzaam 
bouwen. Duurzame Cloeziana palen zijn daar een 
goed  voorbeeld van. Daarnaast leveren wij tal van 
andere duurzame houtsoorten voor de GWW-
sector. Lariks, douglas, grenen en vuren hebben 
wij in een groot assortiment voorradig.  Kastanje 
palen en hekwerk zijn uit voorraad beschikbaar. 
In de houtsoort robinia hebben wij standaard een 
ruime sortering palen en beschoeiingsmatten.  Een 
slimme houttoepassing is TwinWood, dit is dam-
wand met een klein gedeelte duurzaam hardhout 
voor boven en in de waterlijn, gevingerlast op het 
grootste deel  naaldhout. Dat laatste deel is onder 
water ook heel duurzaam, dus TwinWood bete-
kent tropisch hout en geld besparen! Vraag ons 
om advies omtrent de toepassingsgebieden.    

Duurzaam hout van Foreco
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