
STERK IN EIKEN  
CONSTRUCTIEHOUT



GEDROOGD/GESCHAAFD EIKEN

VERS FIJNBEZAAGD EIKEN

Europees eiken staat bekend als het Europese hardhoutsoort. Eikenbomen groeien 
langzaam en worden zeer oud. Hierdoor is Europees eiken over het algemeen harder, 
zwaarder, vaster, sterker en grover van structuur. De kleur van het kernhout is geelbruin 
tot donkerbruin en steekt af tegen het ongeveer 25 - 50 mm brede lichte spinthout. Na 
verloop van tijd zal eiken gaan vergrijzen met een rustieke natuurlijke uitstraling. Eiken 
heeft duurzaamheidsklasse 2, sterkteklasse D24. Wat eiken uniek maakt, is een levensduur 
van 20-25 jaar en kan onbehandeld in de grond geplaatst worden. Dit in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld douglas, vuren of grenen.

Fijnbezaagd eiken wordt bekant (scherpkantig) gezaagd en de kopse kanten zijn behandeld 
met kleurloos paraffine wat deels droogscheuren voorkomt.

Fijnbezaagde palen

Art.nr. 10001  20 x 20 x 300 cm 

Art.nr. 10002 20 x 20 x 400 cm 

Art.nr. 10003  20 x 20 x 500 cm

Speciale maten en lengtes op aanvraag leverbaar

Fijnbezaagde gordingen

Art.nr. 10031   7 x 15 x 300 cm     

Art.nr. 10032  7 x 15 x 350 cm 

Art.nr. 10033  7 x 15 x 400 cm 

Art.nr. 10034  7 x 15 x 500 cm

Fijnbezaagde planken

Art.nr. 10051  2 x 15 x 250 cm 

Art.nr. 10052  2 x 15 x 275 cm

Art.nr. 10053  2 x 15 x 300 cm

Art.nr. 10054 2 x 15 x 400 cm

Fijnbezaagde palen

Art.nr. 10011  15 x 15 x 300 cm   

Art.nr. 10012  15 x 15 x 400 cm 

Art.nr. 10013  15 x 15 x 500 cm

Fijnbezaagde gordingen

Art.nr. 10041  7 x 20 x 300 cm 

Art.nr. 10042  7 x 20 x 350 cm 

Art.nr. 10043  7 x 20 x 400 cm

Art.nr. 10044  7 x 20 x 500 cm

Fijnbezaagde planken

Art.nr. 10061  2 x 20 x 250 cm 

Art.nr. 10062  2 x 20 x 275 cm

Art.nr. 10063  2 x 20 x 300 cm

Art.nr. 10064  2 x 20 x 400 cm

Fijnbezaagde palen

Art.nr. 10021  12 x 12 x 300 cm     

Art.nr. 10022  12 x 12 x 400 cm 

Art.nr. 10023  12 x 12 x 500 cm
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GEDROOGD/GESCHAAFD EIKEN
Het dakbeschot, halfhouts rabat, vloerdelen en geschaafde eikenplanken zijn geschaafd en kunstmatig 
aangedroogd tot ca 18-20%. De palen en regels/gordingen worden natuurlijk aangedroogd tot  
ca. 35-40%. Geschaafd eikenhouten zal minder gaan werken/scheuren dan vers gezaagd eiken.

Geschaafde palen*

Art.nr. 20001  19 x 19 x 300cm 

Art.nr. 20002  19 x 19 x 400cm 

Art.nr. 20003  19 x 19 x 500cm 

Geschaafde  
vlonders/boei planken*        

Art.nr. 20041  2,4 x 14,5 x 250 cm 

Art.nr. 20042  2,4 x 14,5 x 275 cm 

Art.nr. 20043  2,4 x 14,5 x 300 cm

Art.nr. 20044  2,4 x 14,5 x 400 cm 

Geschaafd  
halfhouts rabat          

Art.nr. 20081  1,5 x 17 x 250 cm 

Art.nr. 20082  1,5 x 17 x 275 cm 

Art.nr. 20083  1,5 x 17 x 300 cm

werkende maat halfhouts rabat 

16 cm.

Geschaafde  
vlonders/boei planken*        

Art.nr. 20051  2,4 x 19 x 250 cm 

Art.nr. 20052  2,4 x 19 x 275 cm 

Art.nr. 20053  2,4 x 19 x 300 cm

Art.nr. 20054  2,4 x 19 x 400 cm 

Geschaafde  
schuttingplanken        

Art.nr. 20091  1,5 x 15 x 180 cm 

Art.nr. 20092  1,5 x 15 x 300 cm 

Art.nr. 20093  1,5 x 15 x 360 cm

Art.nr. 20094  1,5 x 15 x 400 cm 

Geschaafd  
dakbeschot

Art.nr. 20061  1,5 x 13 x 250cm 

Art.nr. 20062  1,5 x 13 x 275cm 

Art.nr. 20063  1,5 x 13 x 300cm

werkende maat dakbeschot 12 cm

Geschaafd  
dakbeschot

Art.nr. 20071  1,5 x 19 x 250cm 

Art.nr. 20072  1,5 x 19 x 275cm 

Art.nr. 20073  1,5 x 19 x 300cm

werkende maat  dakbeschot 18 cm

Geschaafde palen*

Art.nr. 20011  14 x 14 x 300cm 

Art.nr. 20012  14 x 14 x 400cm 

Art.nr. 20013  14 x 14 x 500cm 

Geschaafde 
regels/gordingen*

Art.nr. 20021  6 x 14 x 300cm 

Art.nr. 20022  6 x 14 x 400cm 

Art.nr. 20023  6 x 14 x 500cm

Geschaafde 
regels/gordingen*

Art.nr. 20031  6 x 19 x 300cm 

Art.nr. 20032  6 x 19 x 400cm 

Art.nr. 20033  6 x 19 x 500cm

• Topkwaliteit eiken voor scherpe prijzen
• Uit voorraad snel leverbaar
• Groot assortiment in fijnbezaagd & geschaafd eikenhout
• Speciale maten en lengtes op aanvraag leverbaar

*Geschaafde eiken 
palen en gordingen 
worden vierzijdig 
geschaafd en zijn 
voorzien van een 
vellingkkant.

DAAROM 
KIEST U VOOR 
OKAYWOOD



DE UNIEKE EIGENSCHAPPEN VAN EIKENHOUT  
GEVEN EXTRA KARAKTER AAN UW PROJECT 

Eikenhout is een natuurproduct en heeft enige neiging tot scheuren, vervormen, kromtrekken, 
oppervlakte scheuren en verkleuren. Als eiken in contact komt met ijzer, komt er bij die reactie looizuur 
vrij. Dit looizuur heeft geen nadelen voor de duurzaamheid en kan eenvoudig verwijderd worden met 
ontweringszuur of oxaalzuur. Ook kan het eiken gaan bloeden, waardoor dit verkleuring (vlekken) 
kan veroorzaken op aangrenzend materiaal als bestrating en beton. Bij vers gezaagd eiken zullen 
bovengenoemde eigenschappen meer voorkomen dan bij gedroogd eiken. Wij adviseren u het hout 
voor te boren alvorens de (RVS) bevestigingsmaterialen te plaatsen.

Eikenhout heeft een lange levensduur, karakteristieke uitstraling en kan onbehandeld bewerkt worden.

Noesten behoren tot de 
kenmerken van eiken en kleine 
losse noesten zijn helaas niet te 
voorkomen.

Oppervlakte scheurvorming is 
niet te voorkomen en hoort bij  
de eigenschappen van het eiken. 
Bij het verse fijnbezaagde eiken 
zal dit meer voorkomen.

Aan de uiteinden (kopse 
kanten) van de eiken producten 
is er mogelijk sprake van 
droogscheuren en kan het  
zijn dat het hout iets minder 
strak geschaafd is.  

Eikenhout is geen rustige 
houtsoort en daarom moet een 
kromming van 1 cm per lopende 
meter toegestaan worden.

TOEPASSINGEN EIKENHOUT

 okaywood.nl

Veel voorkomende toepassingen van onbehandeld eikenhout in het geval van buitenplaatsing zijn 
tuinhuisjes, overkappingen, schuren, bijgebouwen, pergola’s, schuttingen, gevelbekleding, terrassen, 
vlonders, poorten en hekwerken. Eikenhout kan onbehandeld in de grond geplaatst worden, dit is bij 
vuren, grenen of douglas hout niet het geval. Naar verloop van tijd zal eiken gaan vergrijzen met rustieke 
natuurlijke uitstraling.


