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Ervaar de kracht van Powerplex  
 

Na jarenlange ontwikkeling en continu optimaliseren van 

de plaat is Powerplex een begrip geworden onder de 

(hard) houten multiplexen in West Europa.  

 

Door de marktontwikkeling te volgen en onze klant 

centraal te stellen is Powerplex uitgegroeid tot één van 

de meest gebruikte multiplexen.  Men kan spreken over 

een vertrouwd en gerenommeerd merk op de markt. Of 

het nu om een interieur- of exterieur verwerking gaat, 

door het ruime assortiment, biedt Powerplex voor elke 

toepassing de juiste plaat.  

 

Toen Houtwerf in 2006 begon met de ontwikkeling was 

het duidelijk dat we voor een uitdaging stonden. Er is 

namelijk nog altijd veel handwerk gemoeid in het 

productieproces van multiplex. Vanaf het schillen van de 

stam tot aan het daadwerkelijk kruislings verlijmen van 

de fineren zijn we in staat gebleken om het ‘’hout’’ te 

laten luisteren naar onze eisen. Iedere stap in het 

proces is onderzocht en door ontwikkeld naar de 

mogelijkheden tot optimalisatie. Denk hierbij aan het 

realiseren van een FSC® product, EUTR conform met 

optimale eigenschappen.  

 

Nieuw in het assortiment is Powerplex Bio, een multiplex 

plaat die biologische lijm bevat die vrij is van giftige en 

kankerverwekkende stoffen als formaldehyde.  

 

Met andere woorden: een assortiment om trots op te 

zijn.  

 

Kenmerken van Powerplex:   

 Lange levensduur en lage onderhoudskosten. 

 Geschikt voor vele toepassingen, zowel interieur als 

exterieur.  

 Mooi en duurzaam eindresultaat.  

 Opgebouwd uit duurzame fineren. 

 Zeer vlakke toplaag, gelijk van kleur.  

 Leverbaar in een groot aantal afmetingen en diktes. 

 Verschillende platen met 15 jaar garantie.  

 SVLK, FSC® en CE-2+ gecertificeerd. 

 Makkelijk te verwerken.  

 Voor elke toepassing de juiste plaat.  

 Tijdsbesparend door diverse gegronde uitvoeringen.   

 

 

 

Powerplex Lite  
Kwaliteit: BB/CC 

Toepassing: interieur   

Opbouw: Falcata  
Minimaal gewicht ! 

 

Powerplex Bio  
Kwaliteit: BB/CC 

Toepassing: beschut buiten 

Opbouw: pencil cedar / eucalyptus   
Milieuvriendelijk & biologisch ! 

 

Powerplex Pure  
Kwaliteit: BB/CC 

Toepassing: beschut buiten 

Opbouw: red hardwood / eucalyptus  
Vlakke toplaag, lange levensduur ! 

 

Powerprime Pure  

Kwaliteit: BB/CC 

Toepassing: beschut buiten 

Opbouw: red hardwood / eucalyptus 

Afwerking: 2 zijden 80 mμ UV wit gegrond  

Direct overschilderbaar ! 

 

Powerplex Plus  
Kwaliteit: B/BB 

Toepassing: exterieur  

Opbouw: red hardwood / eucalyptus  
15 jaar garantie, het alternatief voor Okoume ! 

 

Powerprime Plus  
Kwaliteit: B/BB 

Toepassing: exterieur  

Opbouw: red hardwood / eucalyptus 

Afwerking: 2 zijden 80 mμ UV wit gegrond  

15 jaar garantie, direct overschilderbaar ! 

 

Powerfilm  
Kwaliteit: A/A. 

Toepassing: exterieur 

Opbouw: populier en/of eucalyptus 

Afwerking: 2 zijden glad / 1 zijde glad, 1 zijde 

antislip  
 

Betonplex sterk en stootvast  ! 
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