


Topics

✓Over Naturae

✓De eigenschappen van Naturae-hout

✓Makelij van Belgische bodem

✓NIEUW: natuurhout voor wijnbouw

✓ Interessante pakketten

✓ Laat ons je inspireren

✓Veelgestelde vragen



Over Naturae

✓ Specialist van het landschap

✓ Hout & ijzer als voornaamste

producten

✓ Beschikbaar in jouw streek

dankzij het uitgebreide netwerk van 

Luc Pauwels



Over Naturae





Waar komt ons hout vandaan?
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Eigenschappen van Naturae-hout

✓ Keuze uit houtsoorten kastanje, eik en Robinia

✓ Duurzaamheid tot 25 jaar (afhankelijk van de houtsoort)

✓ Naturelle look

✓ Mooie grijsverkleuring

✓ Ook super grillig verkrijgbaar!

✓ Er zijn zeer veel toepassingen
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Makelij van Belgische bodem

✓ Authentieke houtbewerking met de meest hedendaagse machines

✓ Producten die wij zelf samenstellen

✓ Kastanje hekwerk

✓ Kastanje poorten 

✓ Excentrieksluitingen

✓ Engelse veldpoorten

✓ Post & Rail-omheiningen

✓ Klieven van palen
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Interessante pakketten

✓ Multifunctionele tuin- en dierenomheining



Interessante pakketten

✓ Kastanje hekwerk



Interessante pakketten

✓ Authentieke Engelse veldpoort, type ‘Oak field gate’



Interessante pakketten

✓ Combi landschapshaag-tuinomheining



Interessante pakketten

✓ Boomsteun



Interessante pakketten

✓ Post & Rail-omheining
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Dit wil je 
absoluut

voorkomen, 
toch?









Was het interessant?
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www.naturae.be


