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HOUTBOUW - ecologisch en natuurlijk bouwen met hout 

wint aan populariteit! Berner biedt professionals het 

perfecte gereedschap voor elke stap van het proces. 

 

Kerkrade, 15 oktober 2021: of het nu gaat om eengezinswoningen, 

gebouwen met meerdere verdiepingen, penthouses of carports: 

bouwen met hout is aan een opmars bezig. Geen wonder, want het 

materiaal is ongelooflijk veelzijdig en zorgt voor een aangenaam 

warme woon- of gevoelssfeer. Als materiaal is hout ook bijzonder 

dynamisch en ecologisch verantwoord omdat het betrouwbaar en 

duurzaam is. Berner biedt voor elke stap van het proces, voor iedere 

professional zoals timmerlieden, monteurs en hout- en 

skeletbouwers, een breed scala aan milieuvriendelijke en innovatieve 

oplossingen.  

 

Voor zowel skeletbouw in de werkplaats, skeletbouw ter plaatse, de 

montage van het skelet aan de vloer of het verankeren aan de 

fundering (chemisch of mechanisch) heeft Berner de juiste producten.  

 

Enkele vernieuwende producten verdienen bijzondere aandacht: 

De Berner Flextight (art. 415183) is een hoogwaardige strijkbare 

vezelversterkte kit. Na droging vormt het een naadloos, 

overschilderbaar, luchtdicht en dampremmend elastisch membraan 

voor alle soorten binnen toepassingen zonder geur. Naast de 

standaard waterdichting kan Flextight ook worden gebruikt voor 

luchtdichte, dampremmende afwerkingen. 

 

De nieuwe EasyTop Cut (art. 412921) is bijzonder geschikt voor 

OSB platen. Dankzij de freesribben onder de schroefkop kan de 

schroef gemakkelijk worden verzonken en vlak met het oppervlak 

worden aangebracht.  
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De kerfpunt van de schroef maakt snel en barstvrij schroeven 

mogelijk.  

 

Isolatie en afdichting 

Professionals weten het: de juiste isolatie is van cruciaal belang om 

ervoor te zorgen dat een houten huis winddicht is en aan de laatste 

energienormen voldoet. De dampremmende folie van Berner en de 

bijbehorende tapes zorgen ervoor dat het gebouw goed geïsoleerd en 

luchtdicht is.  

 

De 3 afdichtingstapes (art. 154315, 399292, 363630) zijn geschikt 

voor de meeste oppervlakken en er zijn dankzij de UV- en 

weerbestendige folie toepassingen voor zowel binnen als buiten. De 

afdichtingstape is versterkt met een speciale PE-folie en heeft een 

EC1 Plus-certificaat. 

 

Bekijk de complete productrange op:  
https://shop.berner.eu/nl-nl/aac/49887104-
houtbouw/?utm_source=press&utm_medium=ad&utm_campaign=oct
ober2021&utm_content=timberconstruction 
 

Noot voor de reactie: 

Voor meer informatie over onze producten, kunt u contact opnemen 

met marktspecialist Jos Ploum: jos.ploum@berner.nl 

 

Wenst u productfoto’s in hoge resolutie? Deze kunt u opvragen bij 

Nathalie Theunissen van onze grafische afdeling: 

nathalie.theunissen@berner.nl  

Indien u dit bericht plaatst, dan stellen wij een bewijsexemplaar zeer 

op prijs. 
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