
technologie

Regenbestendig
•	 Toepasbaar in regen en wind
•	 Gefixeerd voor blijvende bescherming
•	 Op basis van polymeer technologie

Weersbestendig  
brandvertragend hout, 
voordelige oplossing op 
de lange termijn

Gegarandeerde veiligheid
•	 Overdraagbaar certificaat
•	 Onafhankelijk getest
•	 Vrij van halogenen

Onderhoudsvrij
•	 Geen vervolg behandeling nodig
•	 Toepasbaar zonder verf
•	 Brandvertragend gedurende de levensduur van het hout

Brandvertragend
•	 Getest op Euroklasse B
•	 SBI testen conform EN 13823 
•	 Conform bouwbesluit 2012

Hout- en plaatmateriaal
•	 Diverse houtsoorten getest
•	 Volledige ontwerpvrijheid
•	 Met PEFC- of FSC-certificaat

SAFEWOOD® Select

technologie

Innovatief van ForecoInnovatief van Foreco
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Brandvertragende 
behandeling conform 
Europese normen

SafeWood® Select biedt onderhoudsvrij 
brandvertragend hout en plaatmateriaal. 

Door bescherming middels polymeren 
op basis van NON-COM Exterior kan 

zonder afwerking met een verfsysteem 
de brandveiligheid gegarandeerd worden. Bij 

blootstelling aan vuur reageren de brandvertragende 
ingrediënten in het hout met de brandbare gassen 

en teerproducten die normaal gesproken vrijkomen bij 
onbehandeld hout. Deze worden omgezet in houtskool, koolstofdioxide en 
water. De ontstane isolerende houtskoollaag vertraagt het ontbrandingsproces.

SAFEWOOD® Select toegepast bij het Meander Ziekenhuis

WRC gevelbekleding

Het nieuwe Meander Medisch Centrum 
in Amersfoort is een prachtig modern 
ziekenhuis. Het gebouw heeft een 
vriendelijke professionele uitstraling 
waarbij houten gevels natuurlijk niet 
kunnen ontbreken. Timmerlieden 
van Foreco Houtconstructies in 
Noordeloos hebben hierbij de 
houten geveldelen aangebracht op 
spijkerlatten. Het achterwerk bestaat 
uit een regelwerk van verduurzaamd 
vurenhout, aangebracht op een 
betonnen achterwand, opgevuld met 
hoogwaardige isolatie en afgewerkt 
met een zwarte UV bestendige en 
brandvertragende folie. De spijkerlatten 
en Western Red Ceder gevellatten 
zijn brandvertragend behandeld met 
SafeWood® select.

Architect: AtelierPro
Montage: Foreco Houtconstructies

De verhitting
Door verhitting ontstaan brandbare 
houtgassen.

Het proces
Neutraliserende stoffen binden de 
houtgassen.

Het resultaat
Er ontstaat een afschermende koollaag.
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toegepast bij het Meander Ziekenhuis

Weersbestendige brandvertragende behandeling 
met lange levensduur
De behandeling van het hout of plaatmateriaal wordt uitgevoerd 
in een industriële installatie onder vacuüm en druk. Hierna wordt 
het	brandvertragende	middel	volledig	gefixeerd	waardoor	de	
brandvertrager niet kan uitlogen of uitspoelen. NON-COM is een 
geavanceerd, weersbestendig brandvertragend systeem op basis van 
polymeer technologie. Hierdoor heeft SafeWood® Select uitstekende 
brandvertragende eigenschappen in combinatie met het behoud van de 
technische eigenschappen van hout, zoals sterkte en duurzaamheid.

Studentenhuisvesting 
Zwolle

Bij studentencomplex ‘De Kwekerij’ 
in Zwolle is een geluidswering 
neergezet waar tegelijkertijd een 
fietsenstalling	en	een	ondergrondse	
opslag voor afval in verwerkt zijn. 
Door de kleur en materiaalkeuze 
behoeft het geheel weinig onderhoud. 
In het project is gebruikgemaakt van 
een combinatie WaxedWood® Color 
en SafeWood® Select.
 
Architect: Sacon Architecten
Fotografie:	Foreco

Onderhoudsvrij brandvertragend hout binnen 
bouwbesluit
Voor buiten toepassingen biedt SafeWood® Select een unieke oplossing 
waarbij geen onderhoudssysteem en coating benodigd 
zijn. Hierdoor kan over de gehele levensduur van het 
product worden voldaan aan de eisen binnen het 
bouwbesluit. Dit maakt SafeWood® Select een 
ideale oplossing voor gesloten en damp-open 
gevelsystemen en is het uitstekend toepasbaar 
in openbare gebouwen zoals scholen en 
ziekenhuizen.
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Groene levende gevel 
van NobelWood

Voor dit project in Amsterdam is 
gekozen voor een “groene levende” 
gevel omdat het een positief effect 
heeft op de leefomgeving. In het 
gebouw zijn 71 woningen en de 
school met gymzaal opgenomen. De 
gevels van de school zijn gemetseld 
en voorzien van NobelWood® frames 
die door klimplanten worden bedekt.

Een combinatie van SafeWood® 
Select en NobelWood® brengt de 
state-of-the-art op het gebied van 
houtmodificatie	en	brandvertraging	
samen in een uniek onderhoudsvrij 
en veilig product.

 
Architect: Paul de Ruiter
Fotografie:	John	Lewis	Marshall

SAFEWOOD® Select toegepast bij Brede school Fiep Westendorp

Ruim 40 jaar ervaring en 
uitvoerig getest

De technologie van SafeWood® 
Select is ruim 40 jaar oud en 

heeft een bewezen staat van dienst 
in West-Europa en de Verenigde 

Staten. Prestaties zijn uitvoerig getest 
en	uitgebreid	gecertificeerd.	Het	is	

het enige systeem dat is goedgekeurd 
door de Britse Wood Protection Association 

(WPA) als uitlogingsbestendige brandvertrager 
voor de bescherming van hout en plaatmateriaal voor 

buitentoepassingen. De producten zijn inmiddels succesvol toegepast in 
omvangrijke projecten.

SBI testen conform EN 13823



Uitstraling en sterkte blijft behouden
Bewuste	keuze	voor	kleur	en	structuur	van	specifieke	houtsoorten	
blijft mogelijk bij toepassing van SafeWood® Select. Na impregnering 
wordt het materiaal in een droogkamer gedroogd en verwarmd 
ter	fixatie	van	het	ingebrachte	product.	Het	impregneer-	en	
fixeerproces	zorgt	voor	een	blijvend	hoge	kwaliteit	van	het	
brandvertragend behandelde hout.

Thuiszorg gebouw 

Het gebouw van Stichting ICARE 
Thuiszorg, langs de A28 te Assen 
is voorzien van SafeWood® Select 
Western Red Cedar. Bescherming 
tegen rechtstreekse neerslag is niet 
nodig omdat de brandvertragende 
eigenschap	is	gefixeerd	in	het	hout.	
Hier is goed te zien dat de onderste 
twee vlakken behandeld zijn met 
SafeWood® Select, deze zijn minder 
verweerd door het zonlicht.
 
Architect: Architecten- en Ingenieursbureau 
Abel Eisma Glas
Fotografie:	Foreco
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toegepast bij Brede school Fiep Westendorp

Effecten van SafeWood® Select
•	 Zonder afwerksysteem verbetering tot Euroklasse B
•	 Verminderde verspreiding van vlammen
•	 Sterke reductie van de hitte- en rookontwikkeling
•	 Aanzienlijk uitstel van het moment van vlamoverslag

Voordelig op de lange termijn

Tijd

SafeWood® Select: 
onderhoudsvrij

Ko
st

en

Producten met 
onderhoud
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Reitdiep Groningen

Het appartementencomplex in 
Reitdiep is in 2012 gerealiseerd. 
Deze woningen zijn uitgevoerd 
met	fijn	bezaagde	channel	sidings	
uit Syberisch lariks SafeWood® 
Select hout. Gelegen rondom de 
nieuw aangelegde jachthaven zijn 
de gevels ook onder zeer vochtige 
omstandigheden onderhoudsvrij. De 
appartementen, gelegen boven een 
supermarkt, zijn verdeeld over vier 
verdiepingen; allen bekleed met de 
houten gevel.  
 
 
Architect: Oving Architecten
Fotografie:	Jim	Ernst

SAFEWOOD® Select toegepast bij Reitdiep in Groningen

SafeWood® (Color) als alternatief voor SafeWood® Select
Naast SafeWood® Select is ook de basis behandeling SafeWood® beschikbaar. 
De laatste heeft dezelfde brandvertragende eigenschappen, maar is niet volledig 
weersbestendig. Voor interieur toepassing is deze behandeling ook zonder 
afwerking geschikt omdat het bestendig is tegen een hoge luchtvochtigheid. 
Met een goede coating is SafeWood® ook als SafeWood® Color geschikt voor 
buitenexpositie. Zo bieden de verschillende SafeWood® varianten voor elke 
voorkomende situatie een passend en economisch alternatief.

SafeWood® Select
Regenbestendig

SafeWood® (Color)
Waterdampbestendig



Gevel bij Vensterschool 
Koorenspoor Groningen

De Vensterschool in Groningen  
breidde haar gebouw uit om 
meer ruimte te creëren voor de 
peuterspeelzaal en kinderopvang.  
De uitbouw werd voorzien van  
SafeWood® Select gevelbekleding 
van onbehandeld lariks. Het gebruik 
van hout draagt bij aan het idee om 
de inrichting van het terrein meer 
natuurlijk te maken.
 
Architect: Architectenburo Eduard C. Gerds
Fotografie:	Foreco
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Hout met PEFC- of FSC-certificaat
De basis voor SafeWood® Select is hout dat afkomstig is uit duurzaam 
beheerde	bossen	met	PEFC-	of	FSC-certificaat.	Daarmee	is	SafeWood® 
Select een belangrijke hernieuwbare grondstof. Gekoppeld 
aan een veilige en hoogwaardige technologie is het een 
uitstekende keuze als duurzaam bouwmateriaal voor 
de gebouwde omgeving.

toegepast bij Reitdiep in Groningen

CE-keurmerk
Hout en plaatmateriaal dat is behandeld op basis van de SafeWood® 
technologie kan indien van toepassing het CE-keurmerk krijgen. Op 
basis	van	specifieke	eisen	kan	hiervoor	een	certificeringstraject	worden	
doorlopen.

Modelbestekken
Met een modelbestek kunt u SafeWood® Select voorschrijven met 
vermelding van de juiste normbladen. Hiervoor zijn Stabu-bestekken 
beschikbaar. Op verzoek sturen wij u een modelbestek toe. Deze 
informatie is ook te vinden op onze website www.foreco.nl.
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WaxedWood® SafeWood®

NobelWood® SafeWood® Select

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

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 toepassingen 
voor hout dus. WaxedWood 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

Innovatief van ForecoSAFEWOOD® Select
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