
Gevelparket leveren en monteren. 

Awood is gespecialiseerd in het leveren en monteren van buitenparket & 
gevelparket aan professionals. Uit eigen productie en  ook met een beperkte 

selectie internationale A-merken.  Graag ondersteunen we in knowhow, 
waardoor de opdrachtgevers de verwachtingen perfect  

ingevuld krijgen. Schakelen tussen de verschillende A-merken.  
Knowhow leveren en indien wenselijk doen we de montage met garantie. 
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Streek Eigen Gevelparket

Bert Vogels - Heel ‘zaagjes’ sterft de boom Kunstroute in Diepenheim.

Duurzaam.
Als je er niet alleen over lult.

 Gebruik dan Streek Eigen Hult en Bult.



Uit Nederlandse bossen
Improved Oak wordt gemaakt van de Amerikaanse Eik uit 
Nederlandse bossen. 200 jaar geleden is deze eik in 
Nederland aangeplant vanwege de bosbouw. De 
Amerikaanse eik groeit sneller en heeft hier minder 
natuurlijke vijanden en is inmiddels, volgens 
Staatbosbeheer, te goed vertegenwoordigd in onze 
Nederlandse bossen. Dus daarom goed beschikbaar bij de 
zagerijen, echter vanwege de eigenschappen is de vraag 
voor buitengebruik laag. Veelal eindigt het hout daarom in 
de openhaard of in een zeecontainer naar China.

Verbeterd in Brabant. 
Voor gebruik buiten, is het onbehandelde 
Amerikaanse eiken onrustig en minder duurzaam. 
Willen we het Amerikaanse Eiken buiten voor de 
gevel gebruiken, dan zal een aantal eigenschappen 
sterk moeten verbeteren. Daar komt dan ook direct 
de naam vandaan; Improved Oak is verbeterd eiken. 
Met het in Nederland ontwikkelde thermo-proces, 
wordt het eikenhout gemodificeerd naar een stabiele 
bruinkleurige, duurzame plank.

Amerikaans Eiken uit Nederlandse bossen.

Awood doet al jaren prima ervaringen op met Thermo 
houtsoorten. Meestal zijn die niet in Nederland gebakken en 
ligt ook het groeigebied op meer dan 1000 km van Nederland. 
Er is bij de Improved Oak dus duidelijk sprake van een product 
uit eigen streek dat na het sorteren en schaven in Uden minder 
dan 100 km heeft afgelegd. Door het modificatie proces is de 
duurzaamheid van het Amerikaanse eikenhout sterk verbeterd 
ten opzichte van de oorspronkelijke natuurlijke duurzaamheid. 
Improved Oak valt daardoor in gebruikersklasse II en is geschikt 
om onbehandeld buiten toe te passen (niet voor grond- of 
watercontact). De weerstand tegen schimmels verbetert zich 
tot 10 keer t.o.v. de waarde van onbehandeld hout volgens NEN 
EN 113. Het “werken” van het hout is bij Improved Oak 40 - 50% 
lager dan bij onbehandeld hout. Ook is de warmtegeleiding 
beduidend kleiner.  
De constructieve waarde ligt ca 5 tot 15% 
lager. Improved Oak is daardoor minder geschikt voor 
dragende toepassingen, zoals o.a. balken en vlonderplanken. 
Awood adviseert Improved Oak als gevelparket.

Verbeterde robuuste look. 
Gelukkig blijft het Amerikaanse eiken voor een grootdeel zijn 
geliefde robuuste look houden. De karakteristieke noesten en 
scheurtjes zijn er niet uitgebakken. De fantastische tekening is 
heel goed zichtbaar. Het Improved Oak bevat geen looizuur 
meer en is sterk vorm stabiel. De unieke technologie zorgt 
ervoor dat het hout na de modificatie zijn 

natuurlijke eigenschappen behoud. Doordat het vochtgehalte 
gedurende de gehele modificatie op een constant niveau zit, 
behoudt het hout zijn flexibiliteit. Bovendien hebben natuurlijke 
imperfecties, zoals noesten, geen nadelig effect op de modificatie.  
Ook ruw of fijnbezaagd is de plank al zeer aantrekkelijk. Het uiterlijk 
past dan helemaal bij de huidige Vintage Look trend. Bij 
blootstelling aan zonlicht verkleurt Improved Oak gelijkmatig naar 
een grijze kleur. Indien het oppervlak regelmatig wordt 
schoongemaakt, behoudt het hout deze zilvergrijze kleur. 

Groene stroom en stoom maken 
thermisch gemodificeerd hout duurzaam.

Gevelparket Hult & Bult Improved Oak.

Voorboren en uitsluitend de RVS schroeven gebruiken bij 
de bevestiging. De Hult & Bult altijd met ventilatie 
monteren. Sorteer niet teveel uit want een scheur en een 
knoest geven juist karakter aan de uiteindelijke gevel. 
Monteer altijd in een wildverband, zodat ook korte stukken 
gebruikt kunnen worden.

Het idee achter de Hult & Bult is, om de boom zo optimaal 
mogelijk te benutten. NBB=Netto Boom Benutting. Vanuit 
deze gedachte is het gehele Streek Eigen  Eiken Gevelparket 
ontstaan.

Niet toepassen in situatie met langdurig grond- en/of  
water contact. Zorg altijd voor voldoende ventilatie achter 
de bevestigde planken. Juiste ventilatie zorgt dat het hout 
na iedere bui, weer snel droogt en mooier vergrijsd. Goede 
ventilatie vermindert de kans op een oppervlakte schimmel 
of algengroei.

Het hout is immers door het proces als het ware enkele 10-
tallen jaren verouderd. Het robuuste karakter is gelukkig 
niet weg gebakken. 

Productie en grondstoffen.
Voor Improved Oak wordt lokaal Nederlands Amerikaans 
Eikenhout gebruikt. De houtsortering is zaagvallend.

De behandeling geschiedt volgens het “Hoge druk thermo 
stoom” principe. Hierbij wordt het hout gedurende 25 uur 
thermisch behandeld, maar altijd voorzien van voldoende 
vocht. Dit kan omdat het onder hoge druk plaatsvindt. 
De ten alle tijden hoge vochtigheid is juist het 
onderscheidende van het “Hoge druk thermo stoom” 
principe. 

Toevoegingen: Tijdens de behandeling wordt  
alleen zuiver water en waterdamp toegevoegd.

Dubbel duurzaam hout




