
Veteka. Experts in houtbewerking.
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Zorgcentrum Larisa, Maastricht
Houtsoort: Fraké
Toepassing: Buitenplafond

2inhoudsopgave laatste pagina



Houtindustrie Veteka 04

Zeven zekerheden 06

Duurzaamheid 08

Behandeling en afwerking 10

Brandvertragend hout 12

Houtsoorten 14

Houtproducten 16

Meer inspiratie 18

Contactgegevens 20

Index

2 3inhoudsopgave laatste pagina



Campus Plus Ultra, Wageningen
Houtsoort: Fraké
Toepassing:  Wand- en plafondbekleding
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Halve eeuw ervaring en vakmanschap
Al meer dan 45 jaar voorziet Houtindustrie Veteka de bouw, interieurbouw en de industrie van kwalitatief hoog-
waardige en duurzame houtproducten. Van lijstwerk en geschaafd hout tot gevel-, wand- en plafondbekleding 
en prefab systemen. 

Voor elke houtvraag een oplossing
In ons ruim uitgeruste machinepark kunnen wij vrijwel iedere bewerking aan hout en plaatmateriaal uitvoeren 
en afwerking is mogelijk in praktisch elke gewenste profilering en kleur. U heeft bij ons keuze uit wel meer dan 
30 verschillende houtsoorten die wij zelf importeren uit duurzaam beheerde bossen. Zo bieden wij voor iedere 
houtwens de juiste duurzame en verantwoorde oplossing.

One-stop-shop
Veteka heeft alle bedrijfsprocessen, productiefaciliteiten en specialismen in eigen beheer. Van bos tot  
bezorging, zonder tussenpartijen. Daar behaalt u als relatie maximaal voordeel uit: snelheid, superieure  
kwaliteit, een 100% transparant productieproces, deskundig advies en persoonlijke aandacht. 

Houtindustrie Veteka
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1  Compleet assortiment
  Van aftimmerhout en sierlijsten tot trapleuningen, 

vensterbanken en gevelbekleding. Wij adviseren u 
graag over de meest geschikte houtsoort en afwerking 
voor uw specifieke project en toepassing.

2  Betrouwbaarheid
  Met bijna een halve eeuw ervaring en expertise in 

houtbewerking zijn wij uitgegroeid tot een landelijk 
begrip. Vanzelfsprekend zijn wij FSC en PEFC 
gecertificeerd en beschikken we over een Financieel 
Gezond Award wat het predicaat betrouwbaar verdiend.

3  Een verzekerde garantie
  De gevel-, wand- en plafondbekleding van Veteka staat 

voor kwaliteit en jarenlange zekerheid. Op aanvraag 
kan Veteka een verzekerde systeemgarantie van 10 
jaar afgeven, inclusief contractuele vastlegging van de 
kwaliteitsprocedure en mogelijkheid tot verlenging.

4  Alles onder één dak
  Veteka heeft alle bedrijfsprocessen in eigen beheer. 

Van bos tot bezorging, zonder tussenpartijen. Zo kunt 
u rekenen op een volledig transparant productieproces 
en gegarandeerde kwaliteitscontrole. Wij schakelen 
snel en klanten worden altijd direct en op maat bediend. 
Alles onder één dak, één contract en één contact-
persoon, dat werkt wel zo prettig.

5  Totale creatieve vrijheid
  Bij Veteka heeft u de grootste keuze uit verschillende 

houtsoorten en is afwerking mogelijk in vrijwel elke 
gewenste profilering en kleur. Zo vertalen wij uw 
meest uitdagende ontwerpen in een hoogwaardig 
eindproduct.

6  Milieubewuste keuze
  Hout is een milieuvriendelijke en hernieuwbare 

grondstof die perfect past bij duurzaam, energie-
neutraal en ecologisch bouwen. Veteka werkt conform 
EUTR, is FSC en PEFC gecertificeerd en produceert 
ecologisch verantwoord.

7  Made in Holland
  Veteka staat voor Nederlands vakmanschap 

van nu. In het mooie Brabant maken wij met 
veel passie houtproducten met de modernste 
technieken. Onze ervaren houtbewerkers en ons 
kwaliteitscontrolesysteem garanderen u Nederlands 
serie- en maatwerk van het hoogste niveau.

Zeven zekerheden
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Theater de Schalm, Veldhoven
Houtsoort: Grenen (Euroklasse B)
Toepassing: Gevelbekleding
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Architectenbureau Heijnen, Dalen
Houtsoort: Western Red Cedar
Toepassing:  Gevelbekleding
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Duurzaamheid

Verantwoord voor mens en milieu 
Hout is een milieuvriendelijke en hernieuwbare grondstof die naadloos aansluit bij duurzaam, energieneutraal en 
ecologisch bouwen. Hout is nagenoeg niet milieubelastend in de productie-, gebruiks- en afvalfase. Hout veroorzaakt 
geen schadelijke emissies, verbruikt weinig energie bij de bewerking, slaat bovendien CO

2
 op en houdt deze vast zolang 

het hout wordt toegepast. Maar ook daarna, als houtproducten worden hergebruikt. De toepassing van massief hout in 
de bouw past dan ook goed bij het Cradle-to-Cradle principe. De nieuwe visie op duurzaam ontwerpen en een circulaire 
economie.

FSC en PEFC
Hoewel hout als grondstof duurzaam is, zijn wij van mening dat de bossen waaruit het hout afkomstig is ook duurzaam 
beheerd moeten worden. Daarom stimuleert Veteka het gebruik van duurzaam geproduceerd hout. We handelen 
steeds conform EUTR en zijn vanzelfsprekend FSC en PEFC gecertificeerd. 

Eco-Logisch
Als leverancier van het natuurproduct hout is Veteka zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Naast investeringen op het gebied van certificaten, is Veteka als bedrijf milieubewust bezig door ecologisch verantwoord 
te produceren. Er wordt CO

2
-neutraal energiegebruik nagestreefd, wat mogelijk is dankzij de bio-energie die voortvloeit 

uit verbranding van eigen houtresten en krullen. Tevens investeren we in energiebesparende installaties en systemen 
en voldoen steeds aan de hoogste Europese emissienorm.

Onze keurmerken:
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Bewerkt voor succes 
Wij zijn in staat uw meest uitdagende ontwerpen te vertalen in een hoogwaardig eindproduct. Of het nu gaat om ruw 
hout of plaatmateriaal. Dankzij ons geavanceerde machinepark zijn de mogelijkheden in houtbewerking vrijwel oneindig. 
Met de uiterste precisie kunnen wij snel grote hoeveelheden hout en plaatmateriaal op de gewenste maat (her)zagen, 
vierzijdig schaven (tot wel 670 mm breed), op lengte korten en exact naar wens profileren in onze eigen slijperij. Ook het 
brandvertragend behandelen van hout behoort tot de mogelijkheden, evenals het thermisch modificeren van hout. De 
ontwerpvrijheid van hout is in combinatie met ons vakmanschap de basis voor ieder succesvol project.

Duurzame, esthetische en brandveilige afwerking
Afwerking is mogelijk in vrijwel elke gewenste profilering en kleur, zowel dekkend als transparant. Met onze moderne, 
matte verfsystemen bent u verzekerd van een optimale bescherming, behoud van kleur en uitstraling en een lange 
levensduur. Brandvertragend geïmpregneerd hout kunnen wij ook voorzien van een beschermende, transparante of 
dekkende coating. Onze adviseurs kennen de geheimen en specifieke eigenschappen van de meest uiteenlopende 
houtsoorten. Of het nu gaat om een interieur-, woningbouw- of renovatieproject, al luisterend naar uw wensen stemmen 
wij de houtsoort, detaillering en product af op de gewenste toepassing.

Behandeling en afwerking 
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TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg
Houtsoort: Ayous
Toepassing: Wandbekleding
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Winkelcentrum Westwaarts Passage, Zoetermeer
Houtsoort: Fraké (Euroklasse B)
Toepassing: Wandbekleding
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Brandvertragend hout

FIRE       PROTECT
VETEKA

Als brandveiligheid prioriteit is 
Het Bouwbesluit stelt hoge eisen aan brandveiligheid. VETEKA FIREPROTECT vergroot uw mogelijkheden om te 
bouwen met hout. Ook daar waar dit anders niet kan vanwege de strenge brandveiligheidseisen. Veteka FireProtect is 
brandvertragend geïmpregneerd hout dat voldoet aan Euroklasse B volgens NEN-EN 13501-1. Zelfs als het is afgewerkt 
met het bijbehorende verfsysteem. Voor veel architecten en opdrachtgevers is Veteka FireProtect de eerste keuze als 
het gaat om veiligheid, zekerheid en creatieve vrijheid. 

De voordelen van VETEKA FIREPROTECT, brandvertragend hout:

Veiligheid
•  Vertraagt brand
•  Vermindert rookvorming
•  Veiligere vluchtwegen
•  Reduceert mogelijke vervolgschade
•  Langer behoud van sterkte
 •  Veilig, boorvrij geïmpregneerd hout
•  Milieuvriendelijk

Zekerheid
•  Geïmpregneerd hout voldoet  

aan Euroklasse B 
•   Beschermend verfsysteem  

met behoud van Euroklasse B 
•   Het complete systeem is getest  

en voldoet aan Euroklasse B 
 •  Indien gewenst wordt een  

verzekerde garantie van 10 jaar 
afgegeven (verlenging mogelijk)

•  100% transparant productieproces
 •  Gecontroleerd productieproces  

en onderhoudsschema
•  Duurzaam

Creatieve vrijheid
•  Kleurloos na impregnering 
•  Moderne, matte afwerking
•   Transparante en dekkende  

afwerking mogelijk
  •  Afwerking mogelijk in iedere  

gewenste kleur 
•  Afwerking is mogelijk in bijna iedere 

gewenste houtsoort en profilering
 •  Zeer breed toepassingsgebied -  

binnen en buiten
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Groots aanbod, ruime voorraad 
Voor al uw projecten en toepassingen heeft Veteka de juiste houtsoort. Met meer dan 30 houtsoorten in verschillende diktes, breedtes 
en lengtes bieden wij u de keuze uit misschien wel het grootste aanbod hardhout in Nederland. Ook als het gaat om brandvertragend 
behandelde houtsoorten (Euroklasse B). Omdat wij import, voorraad en transport in eigen beheer hebben is het mogelijk snelle leveringen 
te garanderen. Daarbij bent u steeds verzekerd van de beste kwaliteit hardhout die afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Op basis 
van uw specifieke toepassing krijgt u van onze adviseurs deskundig advies over de meest geschikte houtsoort en duurzaamheidsklasse. 

Houtsoorten

Eiken Amerikaans witAniegre

Iroko

Dibétou

Essen

Ayous

Kersen

Eiken Europees

Douglas

Fraké

Beuken

Khaya

Esdoorn, MapleEiken Amerikaans rood Grenen

Kosipo

Western Red Cedar

Oregon pine

Mansonia

Sipo Mahonie

Koto

Zebrano

Ovangkol

Meranti Merbau

Tali

Lariks

Limbali

Padoek Sapeli Mahonie

Noten Okan

Tulpenboomhout Wengé * Kleuren van het hout bij benadering
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Fieldmarketingbureau Racktime, Alkmaar
Houtsoort: Eiken Europees
Toepassing: Wandbekleding
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Raadzaal Gemeenthuis, Ede
Houtsoort: Ayous
Toepassing:  Plafond bekleding
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Houtproducten

Standaard assortiment
Decennia lang weet bouwend Nederland Veteka te vinden voor aftimmerhout en lijstwerk. Veteka biedt op dit gebied 
een breed assortiment van hoge kwaliteit, indien gewenst gecertificeerd met FSC of PEFC. Het hele assortiment 
houtproducten is leverbaar in verschillende duurzame houtsoorten in diverse vallende handelslengte voor zowel 
binnen- als buitentoepassingen. 

Ons standaard assortiment bestaat uit: 
Geschaafd hout • Gevelbekleding • Wand- en plafondbekleding • Glaslatten • Aftimmerhout • Lijstwerk • Plaat op 
maat • Toilet voorzetwand • Meterkasten

IJzersterk in Maatwerk
Wij werken nauw samen met architecten en aannemers om ideeën om te zetten in unieke maatwerk houtproducten. 
Zelfs de meest uitdagende ontwerpen vertalen wij in een hoogwaardig eindproduct. In ons machinepark is praktisch 
elke gewenste behandeling aan hout mogelijk: (her)zagen, 4-zijdig schaven, voorboren, korten op lengte, exact naar 
wens profileren, brandvertragend behandelen (Euroklasse B) en bundelen per woning. Wij werken de houtproducten 
in eigen huis af: onbehandeld of voorzien van grondverf in diverse laagdikten en (RAL)kleuren, transparant (voor)
gelakt, ommanteld, eventueel met kitsponningen en vellingkant. Puur maatwerk van het hoogste niveau dankzij de 
gewaarborgde kwaliteitscontrole, de aanwezige houtkennis en vakmanschap.

Wij leveren maatwerk in:
Gevelbekleding • Wand- en plafondbekleding • Wand- en kastsystemen • Vensterbanken • Traptreden en leuningen  
• Speciale Profielen • Leuningen • Plaat op maat • Projectmeubelen • Brandvertragend hout
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Meer inspiratie 

Meer informatie over Veteka, onze producten en voorbeeldprojecten vindt u op: 
  www.veteka.nl 

Wij houden u graag op de hoogte via:
 www.facebook.com/Houtindustrie-Veteka 

Inspiratie nodig? Bekijk onze moodboards op:
 www.pinterest.com/veteka 

Blijf up-to-date via:
 www.twitter.com/VetekaVeteka

Onze adviseurs denken graag met u mee over de mogelijkheden voor uw specifieke project en toepassing. 
Neem gerust eens contact op per mail info@veteka.nl, bel ons via +31 (0)13 - 514 20 12 of maak gebruik van 
het Bel me terug-formulier op de website en u wordt dezelfde dag nog terug gebeld. 
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Stadsplein Forum, Tilburg
Houtsoort: Vuren (Euroklasse B)
Toepassing: Gevel-, wand- en plafondbekleding
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Wit Hollandweg 3
5091 TB  Middelbeers, NL
+31 (0)13 - 514 20 12
info@veteka.nl
www.veteka.nl 

A
lle rechten voorbehouden

, 12/2016
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