
Inspiratieboek

Grond-, weg- en 
waterbouw



“Wij doorbreken barrières voor 
meer mogelijkheden met hout en 

dragen zo bij aan het bestaansrecht 
en behoud van onze bossen als 

onuitputtelijke bron van duurzame 
grondstoffen én plezier!”



Onze GWW-producten • Grondstof naaldhout en hardhout
• Hoogwaardige vingerlas

• Gunstig in prijs en gewicht
• Ecologisch verantwoord

• Lange levensduur
• Goede beschikbaarheid 

grondstoffen

• Grondstof naaldhout
• Natuurlijke uitstraling

• 15 jaar garantie
• Modulesysteem

• Lange levensduur

• Grondstof naaldhout
• Houtmodificatie met hout

• Circulair 
• Biobased chemie

• Efficiënt houtgebruik
• Lange levensduur

Damwand voor het 
juiste hout op de 

juiste plek

De natuurlijke 
oplossing voor 
geluidsoverlast

Volledig circulaire 
houtoplossing voor 

de GWW

54



Vingerlas

TROPISCH HARDHOUT 
20% van TwinWood bestaat uit 
tropisch hardhout. 

DUURZAAM BEHEERDE BOSSEN
80% van TwinWood bestaat uit 

dennenhout. 

Duurzaam beheerde bossen
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TWINWOOD
Damwand voor het juiste hout op de juiste plek

Samengestelde damwand -
Geschikt voor steigerpalen -

Sterke constructie en lange levensduur -
Financieel gunstig -

Ecologisch verantwoord -

Anti Petro Anti Mining BioBasedNon Petro Non Mining
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PAKKET hout ImpregnatieWasemulsie

GELUIDSWAL
Een houten geluidswal reduceert het 
geluid met meer dan 85%.

PANELEN
Eenvoudige plaatsing dankzij het 
gebruik van prefab panelen.

Duurzaam beheerde bossen
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SOUNDWOOD
De natuurlijke oplossing voor geluidsoverlast

Sterk, duurzaam en lichte geluidswering -
Hoge kwaliteit Noord-Europees grenen -

15 jaar garantie -
Onderhoudsvrij -

Brandvertragende behandeling mogelijk -
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Boomschors

BUNDEL boomstam in schors Impregnatie

CIRCULAIR IMPREGNEREN
Oud FaunaWood wordt versplinterd 
en verwerkt tot olie voor impregnatie

PAKKET geschild hout Verwarmen FaunaWood

Suiker Bio-hars

Suikerriet

Cola

Duurzaam beheerde bossen
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Volledig circulaire houtoplossing voor de GWW

Houtmodificatie met hout -
Biobased en circulair -

 Doorontwikkelde pyrolyse techniek -
Efficiënt gebruik van lokaal hout -

Fauna afrastering langs snel- en spoorwegen -

Anti Petro Anti Mining BioBasedNon Petro Non Mining
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www.foreco.nl
info@foreco.nl
0529-431 548


