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Meesterschap
inhoutverwerking

• 7.500 m3 hout dagelijks gezaagd.
- Productie bestaat hoofdzakelijk uit Vuren, Douglas, Lariks, Grenen.

• Lokale bevoorrading van Grondstoffen.

• Rechtstreekse aankoop en beheer van stammen.
- Sluit aan bij het duurzaam beheer van bossen (PEFC, FSC).

• Levering overal in Europa : via weg, trein of boot.

• Soepele en geïntegreerde logistieke service.

• Cogeneratie : opwaardering ter plaatse van de nevenproducten.

Eén keten,
één groep

Talrijke extra
troeven

• Loodrecht afkorten millimeter nauwkeurig.

• Dompelen in 3 kleuren (geel, groen, kleurloos) - klasse 2.

• Schaven aan grote snelheid.

• Profilering op maat, ook grote breedtes

• Computergestuurd droogproces.

• Drukimpregnatie (bruin of groen) - klasse 3 of 4.

• Verlijming beantwoordt aan alle internationale normen .

• Herverpakking van producten.
17, Duerfstrooss

L-9647 Doncols (Luxemburg)

Tel. +32(0)31.33.52

Fax. +32(0)26.95.39.54

info@fruytier.com

Onze certificaten :



Site van Hochscheid - Duitsland Site van Vivy - België

Site van Achêne - België

Site van Marloie - België

Site van Marche-en-Famenne - BelgiëSite van La Roche-en-Brenil - Frankrijk
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• Eindproducten : geschaafd/geprofileerd hout, gedroogd
hout, behandeld hout door dompelen of drukimpregnatie
(tuinhout),...

• Gevingerlast hout (opnieuw samengesteld massief
hout), gelameleerd (duo-trio), verlijmd-gelameleerd
(glulam),...

• Daktimmerhout : traditioneel, industrieel,
steunklossen, baddingen, daksparren, balken, FLS,…

• Verpakkingshout.

Onmiddellijke beschikbaarheid van standaardproducten.
Flexibiliteit : fabricatie op maat.

Een gediversifieerde

productie

Een unieke service
Fruytier Group is in staat om grote hoeveelheden
vers hout te leveren, rechtstreeks afkomstig uit het
bos ,met korte levertijden.

Standaard- en op bestelling zagen biedt een ant-
woord aan de behoeften van de klant

• Sorteren en markeren van het hout
metspitstechnologie (laser, x-stralen,…) - CE, C18,
C24.

• Droogkamer uitgerust met sensoren
die vochtigheid en luchtcirculatie controleren.
- Herverpakking van het hout na het drogen met
het oog op een groter transportrendement.

• Certificaten voor de houtbehande-
ling : klasse 2, 3 en 4.

• Gehomologeerde producten voor behan-
deling en verlijming van het hout..

• Behandeling hoge temperatuur
van het verpakkingshout (ISPM 15).

• Identificatie en retraceerbaarheid
van het hout.

• Etikettering per eenheid.

• Folie verpakken.

6 productiesites • 9 zaaglijnen.

• 3 autoclaaftunnels van 24 m.

• 4 schaafunits.

• 25 droogkamers.

• 5 dompelbakken.

• 2 fabrieken verlijmd gelameleerd hout.

Afkortzaag

3 autoclaaftunnels van 24 m

Schaven / Profileren Dompelen

9 zaaglijnen

Lamel Verlijming

25 droogkamers

Fruytier Group is actief in alle domeinen van de

houtsector, vanaf de bevoorrading tot aan de le-

vering van hoogwaardige eindproducten.

Onze diensten combineren zaagwerk, sortering,

CE-markering, precisies op lengte zagen, indus-

triële droging, schaven,profileren, dompelen,

drukimpregnatie onder autoclaaf en het lamel

verlijmen.


