
Kastanjehouten parket afkomstig uit de hakhoutcultuur van het Parc Naturel Régional Périgord-Limousin 
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Het Parc Naturel Régional - Périgord/Limousin

  Gegarandeerde herkomstbenaming

In de hakhoutgebieden van het “Parc Naturel Ré-
gional - Périgord/Limousin” in het zuidwesten van 
Frankrijk wordt een oude cultuur nieuw leven inge-
blazen. Jaren geleden maakten we hier kennis met 
de hakhoutcultuur en sloten er hechte vriend-
schapsbanden met mensen die deze ambachtelijke 
cultuur in stand houden.

S
inds eeuwen gebruiken de bewoners van deze 
streek, ten zuiden van Limoges, het hout van 
de tamme kastanje voor velerlei doel-einden. 
Boeren maakten er geriefhout en weidepalen 

van, “feuillardiers” schilden het hout tot lange, smalle 
repen voor de fabricage van manden en stoelzittingen, 
“tonneliers” leverden tonnen aan de wijnbouwers 
van de Bordelais. Door de toenemende industrialisering 
ging deze ambachtelijke cultuur teloor en dreigden 
de hakhoutgebieden in verval te geraken.
Een aantal bedrijven is zich echter gaan toeleggen op 
de fabricage van allerlei producten, vervaardigd uit 
kastanjehout, afkomstig van de hakhoutbossen: 
tuinpalen, boomsteunen, hekwerken, enz.
Onze directe contacten met de leveranciers ter 
plaatse, stellen ons in staat u een uitgebreid gamma 
kastanjehouten producten aan te bieden onder de 
merknaam CASTANEA.

Producten met een hoge ecologische waarde. 
Wintergekapt kastanjehout is namelijk zo duurzaam 
dat het zonder chemische behandeling buiten kan 
gebruikt worden en de hakhoutbossen vernieuwen 
zichzelf voortdurend want uit de stronken lopen steeds 
nieuwe loten uit, die na enkele jaren nieuw materiaal 
leveren voor nieuwe CASTANEA producten.

Binnen afzienbare tijd voert al het CASTANEA hout 
het PEFC certificaat, dat garant staat voor ver-
antwoord en duurzaam bosbeheer. Maar nu reeds 
hebben de CASTANEA producten een door        ons 

gegarandeerde herkomstbenaming: ‘Parc 
Naturel Régional Périgord / Limousin’.



Met hart en ziel begaan met een eerlijk product

Sensoren bewaken constant het drogingsproces.

Parket type A

Parket type “Queue de biljart”

Parket type B

  Kastanjehouten parket en lambrizering

U
it het onderste gedeelte van de gekapte 
stammetjes wordt ons exclusief kastanje-
houten CASTANEA parket vervaardigd.
Al onze parkettypes worden uit hoog-

waardig kastanjehout gezaagd en, onder permanente 
bewaking, zorgvuldig gedroogd tot het ideale vocht-
gehalte bereikt is.
Het enige onderscheid dat tussen de verschillende 
parkettypes kan gemaakt worden berust op een ver-
schil in smaak.
Parket en lambrizering type A, quasi zonder kno-
pen, komt bijzonder tot zijn recht in een sobere en 
moderne architectuur.
Parket en lambrizering type B, met een beperkt 
aantal knopen, verleent aan uw interieur een naturel 
karakter.
Parket en lambrizeing type C, met meer knopen, 
voor een rustiek effect.

Parket

Type dikte breedte lengte

A, B, C 23 mm 60 mm 40 tot 100 cm

A, B, C 23 mm 70 mm 40 tot 100 cm

Rustiek (A+B+C) 23 mm 100 mm 40 tot 100 cm

 
Lambrizering

Type dikte breedte lengte

Comfort (A + AB) 12 mm 100 mm 40 tot 100 cm

Rustiek (B + C) 12 mm 100 mm 40 tot 100 cm

Parket type “Queue de biljart” is iets voor kenners 
die oog hebben voor historische ambachtelijke tech-
nieken. In sommige bossen laat men de stammen 
langer doorgroeien tot ze een dikte hebben waaruit 
planken kunnen gezaagd worden. Daarbij respecteert 
men de vorm van de stammen zodat taps toelopende 
planken verkregen worden. Een meer ecologische 
manier om met grondstoffen om te gaan is nauwelijks 
denkbaar.

Parket “Queue de biljart”

Type dikte breedte lengte

Queue de biljart 27 mm 100 - 230 mm 200 cm

Breed parket

Type dikte breedte lengte

Rustiek (A+B+C) 23 mm 110 - 160 mm 60 tot 200 cm



www.castanea.be


