


Productie Kwaliteit Techniek

PLAATMATERIAAL UIT EIGEN KEUKEN

Bruynzeel levert bekende producten als Multigroove, Multipaint, Hechthout, Suprahecht en 
Decora. Daarnaast maken wij lichtgewicht plaatmaterialen en producten met isolerende, 
brandvertragende of vochtwerende eigenschappen. Uw recept is onze uitdaging!

Naast de technische oplossing leveren wij deze platen, indien gewenst, af met een luxe 
afwerking naar keuze. Met een haast oneindige lijst houtsoorten en kleurafwerkingen zijn 
wij in staat iedere gewenste uitstraling te realiseren voor uw gevel, interieur of jacht.

Bij de productie is ons uitgangspunt te kiezen voor materialen met een lage impact op het 
milieu en de gezondheid. De meeste producten leveren wij voorzien van een FSC®Certificaat.
Kunt u uw product niet vinden in onze brochure, neem dan contact op met Bruynzeel om te 
ontdekken wat wij buiten de kaart om voor u kunnen betekenen.



BASISPRODUCTEN

TOEPASSINGSGEBIEDEN

 Hechthout®
 - 2500x1220 x 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15,18, 22, 25 en 30mm.
 - 20 jaar garant, 100% FSC, KOMO.
 - Lloyds type approval. 
 - Hechthout is door en door okoume. 
 - Voorzijde foutvrij A fineer geschikt voor blank werk. 
 -  Toepassingsgebied: gevel, dakopbouw, dakoverstek, gootborden, boei, 
   deur/kozijnpaneel en vele andere hoogwaardige toepassingen.

 Plydeck terrasplank
 - 22x145/170mm 2-zijde R3 2500 & 3100mm lang. 
 - Meerlaags hardhouten terrasplank met natuurlijke uitstraling. 
 - Uiterst stabiel en vorm vast. 
 - Zichtzijde mahonie fineer. 100% FSC.
 - Onbehandeld te monteren op hardhouten onderliggers h.o.h. max. 600mm
 - 10 jaar productgarantie bij huiselijk gebruik.
 - 5 jaar productgarantie bij horeca gebruik.
 - In kleur behandelen mogelijk.

 Fireproof multiplex Class B
 - 2500x1220 en 3100x1530mm. 
 - 6, 8, 10, 12,15,18, 22 en 25mm dik. 
 - 100% FSC, brandklasse B-s2,d0.
 - Okoume door en door brandvertragend geïmpregneerd. 
 - Voor brandvertragend timmerwerk. Ook overdekt buiten toepasbaar. 
 - Op aanvraag tevens IMO certificaat 46282/AO BV verkrijgbaar.

 Multigroove® 
 - 2500x1242x9mm (maatwerk mogelijk).
 - 10 jaar garant, 100% FSC, KOMO. 
 - Dam 103 of 73mm, langszijde tong en groef.
  -  Opgebouwd uit foutvrije fineren. Vanuit de fabriek voorzien van  

groeven. Geschikt voor buitentoepassing. Gootbodem, deur/kozijn- 
paneel, gevelplaat, enz. 

 -  Ook verkrijgbaar met andere dekfineren zoals Sapeli-mahonie en 
Moabi.



 Bewerkt multiplex
 met spaanplaatkern

 Bewerkbaar multiplex
 met kurkkern

 Geïsoleerde deur/
 kozijnvulling
 Bewerkbaar 

 multiplex kader

 Bewerkbaar multiplex
 met PUR-schuimkern

 Gefineerd Balsa

 Multiplex met 
 honingraadkern

 Multiplex met 
 PVC schuimkern

 Bewerkt multiplex
 met PU schuimkern

LICHTGEWICHT SANDWICH PLATEN

  Decora vloerplaat
  Parket gevoegd

  Vloerplaat
  Fineer met lichte, 

zwarte of rubber bies

  Teak Solid
  Massief teak met 

rubber bies

  Decora
  1-zijdig of 2-zijdig 

edelgefineerd

DECORATIEVE PLATEN

 Okoume BS1088  Multipaint®  Suprahecht  Regina mahonie 

BASISPRODUCTEN



Verbeter uw akoestiek

VOOR IEDERE SITUATIE HET IDEALE PRODUCT

Harde materialen op de wand, de vloer en het plafond zorgen voor weerkaatsing van geluid 
en daarmee voor een  storende nagalm.
Bruynzeel biedt u oplossingen om deze ruimten aangenamer te maken om te verblijven. 

Al meer dan 35 jaar worden onze producten Antisone, Perfosound en Perfosound-Line 
toegepast ter verbetering van de akoestiek in openbare gebouwen zoals horeca, musea en 
scholen en in kantoren en woningen. 

Of u nu kiest voor een geperforeerde variant of één voorzien van groeven, de akoestische 
materialen van Bruynzeel zijn op veel manieren af te werken. Fineer, gespoten in een RAL-
of NCS kleur of beplakt met een HPL. Daarnaast kunnen wij de producten voorzien van een 
brandvertragende kern (B-s2,d0).

U geeft uw wensen aan, Bruynzeel voegt deze samen tot uw ideale product!



Perfosound geluidsabsorberende panelen zijn geschikt voor wand en plafond-
toepassing. De geboorde gaten in het paneel laten geluid door naar de achtercon-
structie waar minerale wol de geluidsgolven absorbeert. De kern van dit paneel is 
een hoogwaardige MDF E1, tevens te verkrijgen in brandvertragend (B-s2,d0) of 
vochtbestendig (V313). De diameter van de boring kan in diverse maten uitgevoerd 
worden. Variërend van 4 tot 12mm. Ook in verschillende patronen mogelijk. De 
zichtzijde is naar wens samen te stellen, houtfineer (wel of niet vernist), RAL/NCS of 
HPL. Al deze varianten zijn mogelijk.  Standaard afmetingen: 2420 / 3030x1200mm 
(maatwerk tevens mogelijk).

PERFOSOUND®

Perfosound-line lamellen hebben een repeterend groeven patroon. Na montage 
ontstaat een egaal oppervlak, zowel geschikt voor wand als plafond. Deze econo-
misch geprijsde lamellen zijn in diverse maten verkrijgbaar. Types 124 - 133 - 142 
- 284 - 414 kunnen geproduceerd worden in alle denkbare afwerkingen, Houtfineer 
(wel of niet vernist), RAL/NCS of HPL. Al deze varianten zijn mogelijk. Langszijden 
zijn voorzien van tong en groef verbinding, de kopse zijden zijn recht en haaks ge-
zaagd. Standaardafmeting 2420x224 of 3030x224mm. De kern van deze lamellen 
is vervaardigd uit hoogwaardig MDF E1, tevens te verkrijgen in brandvertragend 
(B-s2,d0) of vochtbestendig V313 

PERFOSOUND-LINE®

Antisone FR is de brandvertragende variant op Antisone standaard (B-s2,d0).
De basis van dit product is een rode MDF 25mm. Te verkrijgen in afwerkings-
varianten, houtfineer (wel of niet vernist), RAL/NCS of HPL. Paneelafmeting 
2500/1194/594mm x 594mm.
Antisone FR STUDIO is aan de achterzijde tevens onderbroken gegroefd waar-
door een nog grotere akoestische absorptie wordt gegenereerd. Hierbij dient 
30mm minerale wol tussen het achterhout geplaatst te worden.

ANTISONE FR®

Voor verdere productomschrijvingen raadpleeg: 
bcb-online.nl/bedrijf/bruynzeel-multipanel-international-b-v

Antisone standaard is de oplossing om snel en simpel de akoestiek te verbeteren. 
Dit basisproduct van Bruynzeel zorgt op een eenvoudige manier voor een grote 
akoestische verbetering. Op vrijwel iedere achtergrond te plaatsen middels achter-
hout kan dit zorgeloos over zowel nieuwe als reeds bestaande plafonds en wanden 
gemonteerd worden.
Op kanaalspaanbasis 31mm dik is de zichtzijde naar wens af te werken in zowel 
houtfineer (wel of niet vernist), RAL/NCS of HPL (HPL variant 25mm op MDF basis). 
Paneelafmeting 2500/1194/594mm x 594mm en (enkel spaanbasis 2950mm).
Antisone standaard Studio is aan de achterzijde tevens onderbroken gegroefd 
waardoor een nog grotere akoestische absorptie wordt gegenereerd. Hierbij dient 
30mm minerale wol tussen het achterhout geplaatst te worden.

ANTISONE®



Afwerkingsmogelijkheden

Mahonie Afrormosia Lijsterbes Anigre Berken Libanonceder Rode ceder US ceder

Kastanje Eiken EUR Eiken Dibetou Douka Vuren Genoest esdoorn US esdoorn

Essen dosse Essen kwartiers Beuken blank Beuken gest. Beuken bruin Iroko Kaya Koto

Amboina wortel Eiken wortel Essen wortel Madrona wortel Myrthe wortel US noten wortel Iepen wortel Makore

Lariks EUR kersen US kersen Moabi Movingui Niangon EUR noten US noten

US iepen Padouk Pallissander Grenen Oregon pine Pin maritiem Mahoni dosse Sapeli

Den Sipo Teak blond Teak donker Linde Vavova Wenge Zebrano

DECORATIEVE FINEREN

Eiken parket Moabi parket Iroko parket Wenge 
parket

Teak zwarte 
bies (of wit)

Mahonie 
zwarte bies 
(of wit)

Esdoorn 
zwarte bies

Ingelegd 
fineer

SPECIALS

NOG MEER MOGELIJKHEDEN

Andere fineerkeuzes op aanvraag

 RAL/NCS.
 Transparant gelakt.

 Eigen design.
 Diverse voegwijzen.



Postbus 59, 1500 EB Zaandam

Westzijde 414, 1506 GM Zaandam

tel. +31 (0)75 6 55 42 00

info@bruynzeelmultipanel.com

www.bruynzeelmultipanel.com

Uw dealer:


