Professionals in coaten
van hout- en plaatmateriaal

ecowoodpainting.nl

sterke schakel in de bouwketen
Efficiency, kwaliteit en duurzaamheid zijn belangrijke pijlers van het hedendaagse bouwen. Zaken waar niet alleen de professionele
bouwer aandacht voor moet hebben, maar ook alle toeleveranciers in de totale bouwketen. Immers, een keten is zo sterk als de zwakste
schakel. Reden om bijvoorbeeld het coaten en bewerken van hout- en plaatmateriaal altijd uit te besteden aan een professional die het
niveau van professionele bouwers zoals u kan bijbenen. EcoWood Painting is zo’n professional. Wij staan graag voor u klaar.

One Stop Shopping in houtbewerking
EcoWood Painting garandeert One Stop Shopping in het coaten en bewerken van hout- en plaatmateriaal. Wij halen en brengen uw houten plaatmateriaal met een eigen transportdienst. In onze fabriek verrichten we alle noodzakelijke bewerkingen, zoals: zagen, frezen
en schilderen. Verder kunnen we hout- en plaatmateriaal voorzien van een coating en desgewenst ook van een gecertificeerde randcoating. Voor het drogen, impregneren en brandwerend maken, werken we samen met daarin gespecialiseerde bedrijven. Tenslotte
kunnen we ook tijdelijke opslag van uw hout- en plaatmateriaal verzorgen. Dat is de kwaliteit, efficiency en zekerheid die EcoWood
Painting u dagelijks kan leveren.

Gegarandeerde topkwaliteit in
Coaten

HOUTVERDUURZAMING

Het filmvormend schilderen van de materialen in alle gewenste

- Drogen

kleuren en laagdiktes gebeurt altijd met goedgekeurde verf-

- Impregneren

systemen. Ook voor- en aflakken behoort tot de mogelijkheden.

- Brandwerend maken (naar wens met certificering)

Voor de niet filmvormende verfsystemen werken wij samen met
daarin gespecialiseerde bedrijven.

TRANSPORT & OPSLAG
- Eigen transportdienst voor halen en brengen van

HOUTBEWERKING
- Zagen: Middels een optimaliseringsprogramma wordt

hout- en plaatmateriaal
- Verpakken en tijdelijk opslaan van reeds bewerkt

uw specificatie zo voordelig mogelijk ingedeeld om de

hout- en plaatmateriaal voor levering op elk gewenst

beschikbare materialen zo optimaal mogelijk te gebruiken.

tijdstip op elke gewenste locatie

-	Frezen: Door gebruik te maken van zowel traditioneel
als ook CNC frezen zijn wij in staat om nagenoeg alle
freesbewerkingen voor u uit te voeren.

Professionals in coaten
van hout- en plaatmateriaal
Zekerheid om op te bouwen
DE PUNTJES OP DE i VAN PAINTING

UW CONTACTPERSOON

EcoWood Painting neemt u zorg uit handen door alles voor u

Bij EcoWood Painting wordt het gehele traject van prijsopgave

van A tot Z te verzorgen. De beste kwaliteit en duurzaamheid

tot productie en van afhaling tot bezorging gecoördineerd

is hierin gegarandeerd. EcoWood Painting werkt uitsluitend met

door een en dezelfde persoon: uw contactpersoon. Dit is altijd

watergedragen verfsystemen. Deze worden met grote precisie

iemand met een ruime ervaring in het vak. Daardoor heeft hij

opgebracht door middel van de modernste technieken in elke

vaak al aan een half woord genoeg om u te begrijpen. U kunt

gewenste laagdikte en kleur.

erop rekenen dat alles tot in de puntjes voor u wordt geregeld.
Want bij EcoWood painting geldt: afspraak is afspraak. Dat is een

Randen kunnen volgens specificatie perfect en duurzaam
worden afgewerkt met een gecertificeerde randcoating.
Dat is wat wij noemen ‘alle puntjes op de i’ zetten.

zekerheid waar u dagelijks op kunt bouwen en vertrouwen.

Meer weten of een prijsopgave?
Wilt u weten wat EcoWood Painting voor u kan betekenen in het coaten en bewerken van uw hout- en plaatmateriaal?
Wilt u een prijsopgave? Of weten hoe snel uw opdracht uitgevoerd kan worden? Bel dan met EcoWood Painting in Opmeer.
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