
Het juiste hout op de juiste plaats
Hybride kozijnhout met de voordelen voor 
eindgebruiker en timmerindustrie in één  
uniek product. 



Accoya® buiten
Waar het kozijn directe zon- en regenbelasting heeft, is het 
belangrijk een zeer weersbestendige houtsoort te gebruiken. 
Alleen hout van absolute topkwaliteit scoort tijdens de levensduur 
van het kozijn optimaal op esthetica en “total cost of ownership”. 
Daarom wordt Accoya® hout aan de buitenzijde toegepast.

Optimale verdeling

Voor iedereen een 
interessante keuze 
Voor de eindgebruiker

De marktvraag naar kozijnen verschuift. Denk aan de “total cost 
of ownership” in de gebruiksfase, betere isolatie van gevels 
(waar kozijnen een belangrijke rol in spelen), esthetica en 
milieuscores van een gebouw. Het IBRID® kozijnhout biedt op 
al deze aspecten een passende oplossing

Voor de timmerindustrie

De timmerfabriek hoeft geen speciale voorzieningen te treffen 
om IBRID® kozijnhout te verwerken. Het hang- en sluitwerk van 
draaikiep-beslag komt door de samenstelling van het kozijn- en 
raamhout niet in contact met het Accoya® hout. Voordeel is 
dat in de meeste gevallen speciaal gecoat hang- en sluitwerk 
achterwege kan blijven.

Voor de aannemer

De prijsfluctuaties als gevolg van wisselende beschikbaarheid, 
valutakoersen en transportkosten spelen de timmerindustrie, 
en uiteindelijk de klant, parten. Door veelal gebruik te maken 
van “lokaal” hout uit productiebossen zullen de prijsfluctuaties 
aanzienlijk minder zijn dan bij veel andere kozijnhoutsoorten. 
Bij de keuze voor houtsoorten in het IBRID® kozijnhout is rek-
ening gehouden met de toekomstige beschikbaarheid van hout.

Grenen binnen
Aan de binnenzijde van het kozijn is hoogwaardig grenenhout uit Europese 
bossen toegepast. Dit heeft meerdere redenen. De beschikbaarheid is uitstekend, 
door duurzaam bosbeheer groeit het Noord-Europees bosareaal. Het hout groeit 
relatief dicht bij dus lagere milieudruk door transport en grenen laat zich door zijn 
fijne houtstructuur zeer mooi aflakken.

Zeer vormstabiel en daardoor sterk 
gereduceerd onderhoud
Lange levensduur
Hogere natuurlijke isolatie ten opzichte 
van meeste andere kozijnhoutsoorten
Uit aantoonbaar duurzaam beheerde 
bossen

Zeer goede beschikbaarheid
Hogere isolatie ten opzichte van meeste andere 
kozijnhoutsoorten
Zeer mooi af te lakken door fijne houtstructuur
Uit aantoonbaar duurzaam beheerde bossen

Accoya®

De helft van het IBRID® kozijnhout 
bestaat uit Accoya® hout en de andere 
helft uit Europees grenenhout

De verlijming onder een hoek van 
45 graden voorkomt lijmnaden aan 
de buitenkant

Grenen

Accoya® hout aan 
de buitenzijde 

Accoya® hout voor 
lage onderhouds

intervallen

Europees 
grenenhout aan 
de binnenzijde

IBRID® kozijnhout is specifiek ontworpen voor Nederlandse kozijnen. 
De speciale manier van lamineren maakt maximaal gebruik van de 
verschillende eigenschappen van hout. Kozijnen gemaakt van IBRID® 
kozijnhout leveren daarom topprestaties op alle fronten.



Heeft u vragen over de mogelijkheden van IBRID® kozijnhout, 
neem dan gerust contact met ons op:

HYBRID FRAME BV
T: +31 (492) 53 19 19 
E: info@ibrid.nl

Accoya® 

Accoya® hout is het resultaat van decennia aan Nederlands onderzoek en ontwikkeling. 
Dankzij een milieuvriendelijke, op azijn gebaseerde, houtmodificatie technologie – 
acetylatie – krijgt snelgroeiend naaldhout de eigenschappen van het allerbeste tropische 
hardhout. Accoya® is het meest toonaangevende gemodificeerde hout ter wereld. Krachtig, 
mooi, duurzaam en zeer geschikt voor gebruik buitenshuis. Lees meer op www.accoya.com.

Accoya® en het trimarque-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Titan Wood Limited, een volledige 
dochteronderneming van Accsys Technologies PLC, die niet gebruikt of gereproduceerd mogen worden 
zonder schriftelijke toestemming.

Nederlandse productie 

HYBRID FRAME kiest bewust voor 
productie in Nederland. Door de korte 
communicatielijnen wordt met alle 
ketenpartners nauw samengewerkt om 
tot een optimaal resultaat te komen voor 
de eindgebruiker. Snel en adequaat, van 
klantwens tot productie. 

Al het kozijnhout wordt geproduceerd volgens strenge 
kwaliteitsrichtlijnen. Periodiek worden er externe 
controles uitgevoerd. Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) 
toetst de kwaliteit van productieproces en product. Het 
IBRID® kozijnhout kan worden verwerkt tot kozijnen met 
een KOMO-kwaliteitskeurmerk. 

Al het hout dat HYBRID FRAME inkoopt komt uit 
aantoonbaar duurzaam beheerde bossen en voldoet 
aan de standaarden van PEFC en FSC voor duurzaam 
bosbeheer. De klant krijgt zo altijd aantoonbaar duurzaam 
geproduceerd hout.
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