Van de Stadt Houtimport b.v.
Noorder IJ- en Zeeweg 2
Postbus 35 - 1500 EA Zaandam-Holland
Tel. : 075 - 6554000 Fax : 075 - 6702226
E-mail: info@vandestadt.nl
www.vandestadt.nl

OVERZICHT SPECIALE AANBIEDINGEN HOUT
Houtsoort

Afmeting/dikte

Lengte

hoeveelheid

Prijs complete
partij

Prijs deelpartijtjes

Bubinga AD

Paaltjes ca. 30 x 30 mm A - keus.

250 cm.

Ca. 0,6 m3

€ 800,-- per m3

€ 875,-- per m3

Cocos KD

Hout van de Cocospalm: (Cocos Nicifera)
26 en 52 x 80 mm en breder.

vallend

Ca. 5,0 m3

€ 450,-- per m3

€ 650,-- per m3

Eiken Frans KD

20x45 mm geschaafde holle lat

230 cm

Ca. 1000 m1

€ 1,50 per stuk

€ 2,50 per stuk

Eiken Frans KD

27 mm. in vallende breedten

100 t/m 250 cm.

Ca. 1,0 m3

Komt u bij ons langs

Interessante
aanbiedingen

Eiken Frans KD Rustiek

65 x 200 en 250 mm. Rustiek

300 t/m 350 cm.

Ca. 5 m3

€. 795,-- per m3

Eiken Frans GEBAKKEN
(prima alternatief voor Noten)

27 x 160 mm.
27 x 200 mm.
27 x 220 mm.

200 cm.
200 cm.
200 cm.

Ca. 1 m3
Ca. 1 m3
Ca. 1 m3

€. 1550,-- per m3
€. 1590,-- per m3
€. 1650,-- per m3

Eiken blokhout (ongekantrecht)
Nu ook in losse platen
80 mm. Kunstmatig gedroogd
Beschikbaar !

510 tot 570 cm.

€. 1850,-- per m3

Eiken blokhout (ongekantrecht)
Nu ook in losse platen
100 mm. Luchtdroog ca. 27%
beschikbaar !

510 cm.

€. 2150,-- per m3

Kebony
(thermisch.gemodificeerd
Esdoorn) Alternatief voor Teak
Op het dek

Dekdeeltjes,lijfhouten en ruw hout

Vallend

Ca. 1,0 m3

Op aanvraag

Op aanvraag

Piquia Tuinhout

Diverse dikten en breedten

300 cm.

Ca. 12 m3

Op aanvraag

€. 950,-- per m3

Plaatmateriaal

Vele diverse aanbiedingen
(zie onze opruimlijst)

Belt u met kantoor

Voor details en prijzen

Sapupira KD

Glaslatten 8/10 x 10 mm. A-keus

€. 0,08 per meter

€. 0,10 per meter.

300 cm. en langer

Ca. 1000 m1
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Houtsoort

Afmeting/dikte

Yellow Cedar
Geschaafde dekdeeltjes met 2 sponningen
Duurzaam naaldhout uit Canada. 12 x 44 mm. Alternatief voor Teak op het dek.
Yellow Cedar gedroogd

52 x 80 t/m 310 mm.

Yellow Cedar gedroogd

80 x 80 t/m 255 mm.

Monstercollectie

Prijs complete
partij

Lengte

hoeveelheid

340 t/m 400cm.

Ca. 1 m3

€. 2,40 per m1

185 t/m 610cm,.

Ca. 8 m3

€. 1495,-- per m3

Ca. 3 m3

€. 1595,-- per m3

215 t/m 430cm.

Een houten koffer met een inhoud van 54 stalen
van de meest gevraagde houtsoorten. Prijs is
incl. BTW en 2 jaar lang gratis toezending van
eventueel nieuwe houtsoorten.

Prijs deelpartijtjes

€ 185,-- per koffer

Condities: afgehaald en contante betaling, Uiteraard kunt u ook pinnen.
Prijzen: excl. 21% BTW . Alle partijen worden vrijblijvend aangeboden. Strikt onder voorbehoud van tussentijdse verkoop.
KD: Kiln Dried = kunstmatig gedroogd.
AD: Air Dried = luchtdroog of in luchtdroging (in het algemeen dus nog niet volledig droog)
m¹ = strekkende meter, m² = vierkante meter, m³ = kubieke meter.
Wij kunnen het hout eventueel voor uw zagen en/of korten op de gewenste maat. Schaven en bewerken kunt u bij onze buurman laten uitvoeren.
Voor meer informatie over de genoemde producten kunt u contact opnemen met ons kantoor of bespreken met onze werfmedewerkers in de loods .
De werf is geopend van maandag t/m donderdag van 7.30 tot 16.30 en vrijdag van 7.30 tot 14.30.
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