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PRODUCTNIEUWS

Barnwood
Robuust Maatwerk in Geleen is gestart met het importeren
en leveren van eiken en grenen ‘barnwood’ uit Canada.
Barnwood kan binnen en buiten worden verwerkt in
uiteenlopende toepassingen in zowel de particuliere als de
zakelijke markt: van aanbouw- en wandbekleding tot vloer
en meubilair.
Steeds meer interieurbouwers en
architecten ontdekken de bijzondere kwaliteit en uitstraling van
‘barnwood’, ofwel eiken- en grenenhout dat afkomstig is van soms
wel meer dan honderd jaar oude
schuren, en verwerken het in hun
ontwerpen.
Het hout is door weer en wind getekend; de tijd heeft er zijn sporen op
nagelaten. Dit zorgt voor een uniek
karakter en een robuuste en doorleefde uitstraling. Het beschikbare
grenen en eiken is nagenoeg uitgewerkt en kan makkelijk worden
toegepast in meubilair, schuifdeuren en vloeren. De rustieke uitstraling en bijzonder sterke kwaliteit
maken barnwood tevens geschikt
als gevelbekleding voor buiten,
maar ook als wandbekleding voor
binnenmuren. Andere toepassings-

voorbeelden zijn (buiten)keukens
en interieurbouwprojecten voor intensief gebruik, zoals in horeca
gelegenheden en kantoren.
Robuust Maatwerk kan barnwood
in grote partijen en diverse afmetingen leveren. Het is droog en
daardoor heel snel verwerkbaar.
Indien gewenst, kan de onderneming het borstelen en op dikte
brengen. Wand- of gevelbekleding
kan eventueel zelf door vaklieden
worden geplaatst.
Enkele overige exclusieve houtsoorten die Robuust Maatwerk
biedt, zijn oude meerpalen en
scheepsplanken. Bovendien maakt
het bedrijf zelf meubelstukken in
zijn werkplaats; een selectie is te
zien in de eigen showroom.
Website: www.robuustmaatwerk.nl

Extreme Make-Over
Jungheinrich heeft zijn kleinste heftrucks een Extreme
Make-Over gegeven. De achter-aangedreven driewieltrucks hebben een heel nieuw uiterlijk.
De EFG 1-serie wordt sinds het
eerste model gekenmerkt door
een bewezen techniek, een laag
energieverbruik en een gunstige
prijsstelling.
Nieuw zijn de grote, lichtgrijze zijdelen en een paar gitzwarte velgen. Aan de achterzijde maakte de
‘smiley’ met rode reflectoren in de
mondhoeken plaats voor een grimmiger exemplaar met rechte, wit/
rode duotone reflectoren. Een
nieuwe typeaanduiding in een turquoise achtergrond maakt volgens
de fabrikant het plaatje compleet.
Door het gebruik van onderhoudsvrije en -arme componenten heeft
de vernieuwde budgettruck slechts
eens per 1.000 draaiuren service

nodig. De heftruck beschikt standaard over AC-draaistroomtech
niek. De Jungheinrich Curve
Control (optie) reduceert indien
nodig de rijsnelheid in bochten, en
voorkomt daarmee kantelgevaar.
Joystick-bediening (MULTI-PILOT)
met geïntegreerde rijrichtingkeuze behoort tot de mogelijkheden. De kleine heftruck is slechts
990 mm breed en kan dankzij de
driewiel-constructie (met aandrijving op het achterwiel) in zeer
compacte ruimten uit de voeten.
Het nominale draagvermogen is
tot 4,5 meter (EFG 115) of 5 meter
(EFG 110 en 113).
Website: www.jungheinrich.nl

Dakramen
Importeur en distributeur Intura laat weten dat haar
dakramen ruimschoots voldoen aan de strengere isolatieeisen voor renovatieprojecten.
Sind eind november 2015 worden
bij renovatie ook nieuwe eisen gesteld aan de isolatiewaarden van
vloeren, gevels, daken en kozijnen,
zoals deze vanaf 2014 ook al van
toepassing waren op nieuwbouwwerken. Voor dakramen geldt
tegenwoordig voor renovatie een
minimum U-waarde van 2.2 W/
m2K. Voor nieuwbouw betreft het
een gemiddelde waarde van
Uw=1.65 W/m2K voor de transparante delen, met een minimum van
2.2 W/m2K voor de afzonderlijke
delen.
Vooral op het gebied van kleine
dakramen stelt Intura, gevestigd in
Hoevelaken, voorop te lopen in de
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markt. De Intura Vista (Uw=1.5),
die is uitgevoerd in hout (met FSCkeur) en kunststof, zou een voordelig en kwalitatief alternatief zijn
voor de bekende kleine dakramen
voor de renovatiemarkt. Met als
kenmerken meer lichtopbrengst
en een geïntegreerd gootstuk is dit
kleine raam (55x78cm) geschikt
voor elk geïsoleerd dak. De Intura
Vista maakt het mogelijk om het
design van het grote dakraam en
kleine dakraam in één strakke
designlijn te combineren. Inturaproducten voldoen aan het Neder
landse Bouwbesluit.
Website: www.intura.nl

