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Houten bekleding en 
afwerking voor Pontsteiger
Importeur en groothandel Habraken Houtimport is een flexibele partner, met 16 verschillende houtsoorten uit 
voorraad leverbaar, met een legio aan bewerkingen onder één dak en met een gezonde ambitie. 

Hout heeft vele bijzondere eigenschappen die het tot een geweldig mooi materiaal maken om mee te mo-
gen werken. Het is niet alleen duurzaam, milieuvriendelijk en onderhoudsvriendelijk, maar ook veelzijdig, 
sterk, isolerend en recyclebaar. 

Stoer en robuust is volgens Habraken Houtimport het adagium voor het project Pontsteiger. Op 
deze stoere, industriële locatie wordt gebouwd met de nieuwste bouwtechnieken. Habraken Hou-
timport levert voor dit prestigieuze gebouw de houten bekledingen en afwerkingen. In totaal 
gaat het om maar liefst 110.000 meter FSC-gecertificeerd Guariuba Rift gezaagd hout, ook 
wel ‘kwartiersgezaagd’ genoemd, waarbij de boomstam eerst overlangs in vieren wordt ge-
zaagd, waarna uit elk ‘kwartier’ de planken worden gezaagd. De groeiringen staan daar-
door haaks op het brede vlak, technisch gezien het beste van het beste met de minste 
kans op vervorming. 

Habraken Houtimport is een door de VVNH geregistreerde voorraadhoudende hou-
timporteur die gezaagd hout op de Europese markt brengt dat voorzien is van 
een FSC of PEFC keurmerk. Het familiebedrijf levert een grote verscheidenheid 
aan houtsoorten en afmetingen aan de houtverwerkende industrie. “Het le-
veren van een goed eindproduct begint bij een kritische selectie van de 
inkoop”, zegt directeur Frank Habraken. “Wij willen er zeker van zijn dat 
onze leveranciers in Azië, Brazilië, Canada en Amerika produceren zoals 
wij het willen hebben; als geen ander weten zij hoe wij het hout toe-
geleverd willen hebben.”
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Een hoge kwaliteit, mooi werk leveren, afspraken nakomen en ervoor zorgen dat de relatie tevreden 
is. Dat zijn de belangrijkste pijlers van Habraken Houtimport. Relaties zijn verzekerd van advies op 
maat en een volledige eigen productie in Nederland, met een grenzeloze vrijheid in bewerkingen. Een 
professioneel team staat borg voor de diversiteit van deze bewerkingen want ieder houtsoort moet 
weer anders bewerkt worden, zodat er snel en flexibel geleverd kan worden.   ❚


