
4 LEVENSDUUR GELIJK AAN TROPISCH HARDHOUT

EUROPEES NAALDHOUT +
INNOVATIEVE HOUTTECHNOLOGIE =

ONEINDIG DUURZAAM HOUT!

UNIEKE VOORDELEN NOBIFIX
4 Levensduur gelijk aan tropisch hardhout 
4 Lokaal hout natuurlijk verduurzaamd
4 Gunstige prijsstelling t.o.v. hardhout
4 KOMO gecertificeerd
4 Reukvrij en geeft niet af
4 Onderhoudsarm
4 Eenvoudig verwerkbaar
4 Gecertificeerd hout
4 Veilig voor mens, milieu en omgeving

Het gaat minstens zo lang mee als tropisch hardhout en groeit toch bij u 
om de hoek: Nobifix! Dit verduurzaamde naaldhout is gecertificeerd, wordt 
op natuurlijke wijze verduurzaamd en is veilig voor mens en milieu. Het 
hout is insect- en schimmelbestendig en heeft daardoor een uitmuntende 
 duurzaamheid.

Nobifix producten combineren de voordelen van een zeer lange levensduur 
met korte aanvoerlijnen. Het hout dat hiervoor gebruikt wordt, is afkomstig 
uit gecertificeerde en duurzaam beheerde Europese bossen. 



TOEPASSING NOBIFIX 
De producten zijn een zeer goed en uniek alternatief voor 
kunststof, beton, tropisch hardhout en gecreo soteerde 
producten. 

Nobifix producten zijn beschikbaar in geschaafd en bezaagd
hout en in ronde palen. Ze kunnen worden toegepast als 
weidepalen, afrasteringpalen, schuttingpalen en staanders 
voor overkappingen. Uiteraard zijn andere toepassingen 
ook mogelijk. 

Zaagvlakken van Nobifix hout kunt u bewerken met Embalit NTK bruin. 
Dit komt de levensduur van het product ten goede.

PRODUCTEN

HOUT CIRCULAIR 

Hout draagt bij aan de reductie van CO2 uitstoot, 
is 100% recyclebaar en heeft een oneindige levensduur. 
Houtproducten kunnen voor en na de gebruikersfase dienen 
als een circulaire grondstof. 

De Nobifix producten kunnen uit voorraad geleverd worden 
of project specifiek worden geproduceerd. Vraag onze 
medewerkers naar de mogelijkheden.

PAAL - GEFREESDPAAL - GESCHILD

PAAL HAAKS - BEZAAGDPAAL MET DIAMANTKOP - GESCHAAFD 

PLANK - GESCHAAFD EN BEZAAGD REGEL - GESCHAAFD

VLONDERPLANK - GESCHAAFD AFDEKLAT V-GROEF - GESCHAAFD

Nobifix producten gaan langer mee

dan de groeiperiode van een boom.

Nobifix producten hebben een 
levensduur gelijk aan tropisch hard-
hout. Nobifix-palen geschild hebben 
zelfs een verwachte levensduur van 
minimaal 20 jaar in grondcontact 
en 30 jaar bij bovengrondse 
toepassingen.

UW GESELECTEERDE NOBIFIX DEALER:


