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Al het hout uit ons assortiment is bedoeld om buiten te ge-
bruiken. Dit wil zeggen dat het zonder extra behandeling of 

onderhoud een lange tijd functi-
oneel zal blijven.  Maar uiteraard 
zal hout er met de loop van de 
tijd niet hetzelfde blijven uitzien. 
De blootstelling aan zon, regen en 
wind maakt dat het hout zal ver-
grijzen en het oppervlak ruwer zal 
maken. Als een natuurlijke verwe-

ring en vergrijzing je niet hindert, hoef je niets te doen. Wan-
neer je liever het hout in frisse en nette conditie ziet, moet je 
alvast beginnen met een grondige reiniging van je tuinhout. 
Dit kan met een eenvoudige zeep of detergent. 

- Pot 2,5 L
- Onderhoud en impregnatie

www.tuinhoutcentrum.be

BLOEMBAKKEN 
Breng sfeer op je terras

Fibo bloembak
- Kader in geïmpregneerd grenen
- Beplanking in thermowood planchetten
   met trendy ‘line’ profiel
- Aluminium profiel in zwart
- Verstevigd met hoekijzers
- Verkrijgbaar in 3 afmetingen (L x B x H):

- 500 x 500 x 500 mm

- 500 x 500 x 800 mm

- 1000 x 500 x 800 mm

Asper rechthoek
- In lariks steigerplanken
- Gemonteerd
- 800 x 400 x 600 mm (L x B x H)
- Inclusief worteldoek

Asper vierkant
- In lariks steigerplanken
- Gemonteerd
- 600 x 600 x 600 mm (L x B x H)
- Inclusief worteldoek

Asper vierkant hoog
- In lariks steigerplanken
- Gemonteerd
- 400 x 400 x 600 mm (L x B x H)
- Inclusief worteldoek
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Asper vierkant
- In lariks steigerplanken
- Gemonteerd
- 400 x 400 x 400 mm (L x B x H)
- Inclusief worteldoek

Babylon
plantenscherm

- Plantenscherm opgebouwd uit verschillende
plantenbakken

- Ideaal om je kruiden te kweken
- Voorgemonteerd en inox geschroefd
- Afmetingen 1760 h x 1760 b mm

HOUT VRAAGT ONDERHOUD 
Wel of niet behandelen?
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ONS BEDRIJF

NANOSKIN WOOD COATING

Nanoskin Wood is een coating speciaal ontworpen om onbehandeld, 
ruw hout water- en vuilafstotend te maken. In tegenstelling tot 
alternatieve producten zal het behandelde oppervlak niet verkleuren, 
maar zijn natuurlijke kleur behouden.

• Gemakkelijk aan te brengen via spray
• Hoge duurzaamheid
• Milieuvriendelijk
• Ademend
• Laat vergrijzing toe
• Schilfert niet af
• Houttextuur blijft behouden
• UV-stabiel
• Geen VOC

Nanoskin is een Belgisch bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling 
van water- en vuilafstotende coatings.

Als innovatief bedrijf bieden we een optimale kwaliteit en quasi 
onbeperkte toepassingsmogelijkheden op een gamma van materialen 
zoals steen, hout, textiel, glas, metaal en kunststof.

Milieuvriendelijk
Hoge duurzaamheid

Hydrofoob
Easy to clean

Ontdek onze producten bij uw speciaalzaak!

- Nanoskin Wood Spray 1 L

- Navulling 2,5 L

Afhankelijk van de houtsoort en het gewenste resultaat, hebben wij het juiste product:

Voor de behandeling van onder druk geïmpregneerd hout   
adviseren wij Impranol T-500. Dit is een water gedragen 
kleurbeits op acrylaat basis. Hét ideale product voor de na-
behandeling van geïmpregneerd hout. Het beschermt je hout 

opnieuw tegen UV-stralen en maakt het 
waterafstotend. Na behandeling zal je 
tuinhout opnieuw de frisse zout-groene 
kleur hebben. 

Afhankelijk van het gewenste resultaat kan je kiezen tussen:

1. Nanoskin Coating
Nanoskin is zeer gemakkelijk aan te brengen via een spray. 
Verfborstels zijn dus niet nodig. Ook volstaat slechts een één-
malige behandeling. Dit product heeft een specifieke coating 
op waterbasis, die speciaal ontworpen is voor het behande-
len van tuinhout. Het maakt je thermowood water- en vuilaf-
stotend en het zal er eveneens voor 
zorgen dat je tuinhout op een mooie, 
egale manier vergrijst.

2. Impranol hardhout olie
Deze olie op waterbasis is hét ideale product voor de nabe-
handeling van thermisch behandeld hout. Het beschermt je 

hout tegen UV-stralen en maakt het waterafstotend. 
Na behandeling zal je tuinhout opnieuw de warme 
bruine kleur hebben van de oorspronkelijke thermische 
behandeling.

Tropisch hout is van nature duurzaam. Dit wil zeggen dat er 
geen behandeling nodig is om het een lange tijd buiten te ge-
bruiken. Maar ook deze houtsoorten zijn onderhevig aan UV-
stralen en andere weersomstandigheden. De meeste mensen 
houden van de natuurlijke verkleuring en verwering van dit 
hout. Wil je toch extra lang genieten van je hardhout 
of wil je het opnieuw een warme en frisse uitstraling 
geven, dan raden wij onze Impranol hardhoutolie aan. 
Het beschermt je hout tegen UV-stralen en maakt het 
waterafstotend. Na behandeling zal deze olie je tuin-
hout opnieuw de warme, bruine kleurtint geven.

Impranol kleurbeits

Geïmpregneerd hout

Tropisch hout

Thermowood

Impranol hardhoutolie

- Pot 2,5 L
- Warme kleur en bescherming

Nanoskin

Wil je extra lang genieten van je tuinhout, dan raden wij aan 
om je tuinhout om de 2 jaar te behandelen met een kwali-
teitsproduct, specifiek gekozen op basis van de houtsoort. De 
onderhoudsproducten die je bij ons vindt zijn ademend, schil-
feren niet af en zorgen dat de houttextuur blijft behouden. 
Zorg er zeker voor dat je een droge dag uitkiest om je hout te 
behandelen en dat je tuinhout stof-
vrij en droog is. Bij Tuinhoutcen-
trum vind je het juiste product voor 
de juiste toepassing. Kom gerust 
eens langs, wij helpen je graag met 
alle plezier en goede raad verder.

Jouw tuinhout in topconditie
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