
veelzijdig als de natuur zelf
De plaat van massief hout met bijzondere eigenschappen
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Vuren antiek
Kwaliteitsklassen AB/B (A/B*) 

(deklagen aan beide zijden gestoomd) 

Lengten 5000 mm

Breedte 1250 / 2050 mm

Plaatdikten
Deklaag

19 mm 
5,5 mm

 
 
Grenen
Kwaliteitsklassen A/B (0/B*)

Lengten 5000 mm (4000 mm)

Breedte 1250 mm (2050 mm op aanvraag)

Plaatdikten
Deklaag

19 mm / 26 mm
5,5 mm

 
 
Lariks
Kwaliteitsklassen AB/B (A/B*),  B/C

Lengten 5000 / 4000 mm

Breedte 1250 / 2050 mm

Plaatdikten
Deklaag

19 mm / 26 mm
5,5 mm

 
 
Douglasie 
Kwaliteitsklassen AB/B (A/B*),  B/C

Lengten 5000 mm (4000 mm)

Breedte 2050 mm (1250 mm op aanvraag)

Plaatdikten
Deklaag

19 mm / 26 mm
5,5 mm

 
 
Alpenden 
Kwaliteitsklassen A/B (0/B*)

Lengten 2500 - 4000 mm

Breedte 1250 mm

Plaatdikten
Deklaag

19 mm  
5,5 mm

CE-kenmerk voor dragende bouwproducten overeenkomstig  
EN 13986, plaattype SWP/2 overeenkomstig EN 13353.

* overeenkomstig EN 13017-1



Drielagen- 
naaldhoutplaat

Kwaliteitsklassen A/B (0/B*),  AB/B (A/B*),  B/B, B/C+, 
C+/C+, C+/C, C/C

Lengten 5000 mm (4500 / 4000 mm)

Breedte 1250 / 2050 mm

Plaatdikten
Deklaag

13 mm / 15 mm
3,5 mm

Plaatdikten
Deklaag

19 mm / 22 mm / 26 mm
5,5 mm

Plaatdikten
Deklaag

27 mm / 32 mm / 42 mm / 49 mm
9 mm

Vuren

Abso lute  topkwal i te i t  van hout .  Hoge funct iona l i te i t  en eenvoud ige  

verwerk ing.  Mi l ieuvr iende l i j k  b i j  p roduct ie  en verwerk ing.  Ind iv idue le 

vormgev ingsmoge l i j kheden voor  keukens ,  meube len,  p la fonds ,  

v loeren,  wanden,  deuren,  lu iken,  vensterbanken enz .

* overeenkomstig EN 13017-1



Eenlaag- 
naaldhoutplaat 
Eenlaagse massiefhoutplaten (lijmhoutplaten) van TILLY  

bestaan uit doorgaande, telkens aan de langszijde parallel  

lopende massieve staven van dezelfde houtsoort die voegdicht 

aan elkaar gelijmd zijn. De meest economische oplossing in de 

meubelbouw. Eenlaagse massiefhoutplaten van TILLY worden 

conform de normen geproduceerd onder permanente kwaliteits-

controles volgens EN 13353.

Vuren  Andere naaldhoutsoorten op aanvraag.  

Kwaliteitsklassen AB/B (A/B*),  B/B, B/C+

Lengten 5000 mm (4500 / 4000 mm)

Breedte 1250 / 2050 mm

Plaatdikten 35 / 42 mm (andere dikten op anvraag)

  
CE-kenmerk voor niet-dragende bouwproducten overeenkomstig

EN 13986, plaattype SWP/2 volgens EN 13353.

* overeenkomstig EN 13017-1

5-lagen- 
naaldhoutplaat

Vuren
Kwaliteitsklassen A, B, BK

Lengten 5000 mm (4500 / 4000 mm)

Breedte 1210 mm

Plaatdikten 14 / 18 / 21 / 24 / 27 /  
32 / 42 / 52 mm

 
 

Grenen
Kwaliteitsklassen A, B

Lengten 5000 mm (4000 mm)

Breedte 1210 mm

Plaatdikten 18 / 27 / 42 mm

 
 

Siberische Lariks
Kwaliteitsklassen AB

Lengten 5000 mm (4000 mm)

Breedte 1210 mm

Plaatdikten 18 / 27 / 42 mm

 
 
 

CE-kenmerk voor niet-dragende bouwproducten overeenkomstig 

EN 13986, plaattype SWP/2 volgens EN 13353.
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Drielagen-loof-
houtplaat 
 
 
Kwaliteitsklassen A/B 

Lengten
800 / 950 / 1250* / 1650* /  
1900 / 2050* / 2300 / 2500* mm  
(3000 / 3500 mm op aanvraag)

Breedte 1250 mm

Plaatdikten
Deklaag

20 mm (26 mm op aanvraag)
5,0 mm

Technische klasse SWP/2 NS

Esdoorn

Beuk  
gestoomd

Kernbeuk 
gestoomd*

Essenhout

Kersen

Berk

Eik

Elzenhout

*Kernbeuk gestoomd
(Kerntypische kleur en kracht ige structuur)

TILLY 3-lagen-loofhoutplaten worden standaard  
afzonderlijk gefolieerd uitgeleverd.



Deurblad vuren  

Kwaliteitsklassen A/A (0/0*)

Gewicht

Het basisgewicht per m2 deurop-
pervlak bedraagt 19 kg. Dit resul-
teert in de onderstaande deurblad-
gewichten:

Afmetingen/ 
Gewicht:

 755 x 2050 mm = 29 kg
 805 x 2050 mm = 31 kg
 855 x 2050 mm = 33 kg
 875 x 2050 mm = 34 kg
 905 x 2050 mm = 35 kg
 955 x 2050 mm = 37 kg
1000 x 2050 mm = 39 kg

Dikte 42 mm

Opbouw 5-lagen-opbouw, vormstabiel

Bewerking 
het deurblad kan in de lengte willekeurig 
worden ingekort. Geen slot- of bandver-
sterkingen vereist.

Technische klasse SWP/2 NS

Deurstijl vuren  

Kwaliteitsklassen A/A (0/0*)

Afmetingen 140 x 5000 mm 
160 x 5000 mm 

Dikte 42 mm

Opbouw 3-lagen-opbouw, vormstabiel

Deklaagdikte 5,5 mm

Technische klasse SWP/2 NS

* overeenkomstig EN 13017-1



Wat wij verder nog voor 
u kunnen doen ...
overlangs doorzagen • mes- en groefprofielen • afkanten • borstelen (max. breedte 1250 mm) 

oppervlaktebehandelingen • afzonderlijke foliëring op aanvraag (max. afmeting lengte  

5000 mm x breedte 1250 mm)

overlangs doorzagen

afzonderlijke 
foliëring

mes- en  
groefprofielen

borstelen



TILLY Holzindustrie GmbH 

Krappfelder Straße 27, 9330 Althofen/Austria 

tel.: +43 4262 2143, fax: +43 4262 4144

office.platten@til ly.at, www.tilly.at

Onder voorbehoud van wijzigingen!
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