Voor al uw
bouwmaterialen!
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Totaalbouwen met de
Houthal Bouwmaterialen
De Houthal Bouwmaterialen
begon in 1955 als een lokale
timmerfabriek, maar levert
tegenwoordig alle soorten
bouwmaterialen door heel
Nederland. Wij staan bekend
om onze kwaliteitsproducten,
gedegen advies en uitstekende
dienstverlening.
Hout, platen, dakpannen, stenen, zand
of grind; u vindt bij ons alle spullen die
nodig zijn voor nieuwbouwprojecten,
uitbreidingen of verbouwingen. Met
andere woorden: de Houthal is er
voor totaalbouwen. We leveren aan
professionele klussers en particulieren.
De Houthal biedt kwaliteitsproducten.
Vrijwel alles hebben we op voorraad. U
kunt de spullen die u nodig heeft dus
vrijwel altijd meteen meenemen.
Onze medewerkers hebben verstand
van zaken en geven u graag
deskundig advies. Vragen van klanten
beantwoorden we altijd. Hebben we
het antwoord niet meteen paraat, dan
zoeken we het uit en bellen we u op een
later moment terug.
Voor het afhalen van materialen stelt
de Houthal aanhangwagens gratis ter
beschikking. Grotere partijen leveren we
zelf af met onze vrachtauto.
De Houthal is lid van de inkoopgroep
IGM. Dit betekent dat we samen met een
groot aantal andere handelaren in heel
Nederland materialen bestellen. Hierdoor
kunnen we scherp inkopen en daar
profiteren onze klanten direct van.
In onze timmerfabriek zagen of schaven
we houtmateriaal precies voor onze
klanten op maat. Uw bouwmaterialen
kunt u ook gewoon vanuit huis bestellen
in onze nieuwe webshop: ProBouwen.nl.
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Professionele klanten
De Houthal Bouwmaterialen was er
aanvankelijk vooral voor de particulieren,
maar is zich de afgelopen jaren ook steeds
meer gaan richten op de professionele
klanten.
Dakdekker. Voor de dakdekker
hebben we bitumen rollen van Icopal
(voorheen EshaGum). Ook de dakisolatie
met tweezijdige cachering, golfplaten,
dakpanplaten en alle hulpmaterialen hebben
wij op voorraad. Daarnaast levert de Houthal
dakplaten en dakpannen.
Glaszetter. De glaszetter kan bij ons
terecht voor glas en glasbenodigdheden in
alle soorten en maten.
Hovenier. De hovenier kan bij ons terecht
voor Azobé palen, tuinplanken, terrasdelen
of gaasnetten. Verder zijn wij de exclusieve
leverancier van WPC-terrasplanken en
terrasschuttingen van NATURinForm.
Metselaar. Wij leveren alle merken
gevelsteen en hebben de meest gangbare
sorteringen op voorraad.
Schilder. Schilders vinden bij ons alle
mogelijke producten op het gebied van
verven en sausen.
Stukadoor. Voor de stukadoor hebben wij
zand, cement en kant-en-klare mortels op
voorraad. Datzelfde geldt voor gips van Knauf
en hulpprofielen.
Tegelzetter. De tegelzetter heeft de keuze
uit een compleet gamma grondeermiddelen,
mortels en tegellijmen van de merken
Omnicol, Weber Beamix en Remmers.
Timmerman. Bijna alle standaard
afmetingen hout, met lengtes tot 6600
mm, liggen op voorraad. Ook lijstwerk en
plaatmateriaal hebben we in alle soorten en
maten.
Voeger. De voeger heeft bij ons keuze uit
meerdere soorten cement en voegzand.
Ook de standaardkleuren kant-en-klare
voegmortels van Sakrete liggen op voorraad.
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Assortiment

Fundering. Voor een fundering

Mortels. Sakrete is onze hoofd

Betonvloeren. Combinatievloeren

op heipalen hebben we PSfunderingskisten. Het benodigde
beton leveren wij vanuit de centrale,
maar u kunt het ook zelf draaien.
Wapeningsnetten en –staven hebben
we ook in huis. Op de funderingsstroken
kunnen muren van kalkzandsteen van
Calduran gemetseld of gelijmd worden.
Stenen. In onze stenen showroom
zijn gevelstenen van verschillende
merken tentoongesteld, inclusief de
verwisselbare voegen in verschillende
kleuren. Het uiterlijk van de totale gevel
wordt immers voor een groot gedeelte
bepaald door de voeg. We hebben
leveringscontracten met een groot
aantal steenfabrieken. De stenen van De
Rijswaard zijn bijvoorbeeld prijsvriendelijk
én van hoge kwaliteit.

leverancier van beton- en metselmortels.
Hiervan hebben we kant-en-klare mortels
in zakken van 25 kilo, bigbags of silo’s.
Isolatie. U kunt kiezen uit
bijvoorbeeld XPS, PIR met alu-folie,
steenwol, EPS isolatie of glaswol. Knauf
Insulation levert aan ons de glaswol die is
geproduceerd met de nieuwste ECOSE
–techniek. Deze is voelbaar zacht,
geurloos en geeft weinig stof af.
Binnenmuren. Voor gemetselde of
gelijmde binnenmuren leveren wij kalkzandsteen van Calduran, Porotherm of
Poriso blokken van Wienerberger of maatvast en kwalitatief hoogwaardig cellenbeton van Lemga. Een spouwblad van dit
cellenbeton heeft een isolerende werking,
is licht in gewicht en is brandwerend.

(broodje ligger), breedplaatvloeren,
kanaalplaatvloeren (al dan niet
geïsoleerd) leveren wij rechtstreeks
vanaf de fabrikant. Deze komen
standaard met een werktekening. Indien
een snelle levertijd gewenst is, kunnen
er kanaalplaatvloeren van 600 mm
breed snel uit voorraad van de fabrikant
geleverd worden.

Dakplaten en –ramen.

IsoBouw is onze hoofdleverancier
van geïsoleerde dakplaten. Deze
zijn betaalbaar, dun en hebben door
innovatieve EPS –technologie een hoge
Rc-waarde. Velux dakramen hebben
we op voorraad in de typen GGL en
GGU. Andere typen worden rechtstreeks
besteld en zijn binnen een paar dagen
leverbaar.
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Dakpannen. Dakpannen leveren
we hoofdzakelijk van de merken Jacobi,
Monier en Wienerberger. Van Jacobi
hebben we onder meer de sorteringen
Z5 zwart verglaasd en J11 zwart edel
engobe op voorraad.
Onderhoudsarme
materialen. Wij importeren

kunststof kozijnen uit Duitsland met
het K-vison profiel, eventueel met 90°
hoeken in diverse kleuren. We hebben
kunststof rabat van Profort in de kleuren
groen en crème 9001 op voorraad. Verder
leveren wij onderhoudsvrije producten
zoals ModiWood Colour, Canexcel,
Keralit en Deeplas boeidelen.

Golf en –dakpanplaten.
We hebben golfplaten van Cembrit en
dakpanplaten met HPS 200-coating in
zwart en terracottarood op voorraad in
diverse lengtes.
Hout en Plaat. Hout voor de kapconstructie of ander balkhout met lengtes
tot 6600 mm hebben we standaard in
huis. Dit geldt ook voor plaatmateriaal,
zoals OSB, underlayment, multiplex,
Spano V313 of gipsplaten.
Goten. Houten goten en boeidelen
in vuren, hardhout of red cedar hebben
we op voorraad. Varianten in kunststof
leveren we op bestelling.
Deuren. Binnen en –buitendeuren
bieden we in verschillende maten en
soorten. Van Albo deuren hebben we
onder andere luxe buitendeuren en
standaard balkondeuren.

Afwerking. Voor de afwerking
binnen vindt u bij ons houtproducten van
Elephant en lijstwerk van Dekker Hout.
Ook voor dubbel gegronde kozijnsets
kunt u bij ons terecht.
Bouwshop. Alle benodigde
ijzerwaren, kit, lijmen, pur, verven,
hulpprofielen, gereedschappen,
hulpstoffen en vele andere producten
vindt u in onze bouwshop.
Glas. Dubbelglas kopen we
rechtstreeks van de fabrikant. Zo
beschikken we onder meer over het
nieuwste type dubbelglas Ecoclear. Dit
is HR++ met een mµ waarde van 1.0
en zonwerend. Dit leidt tot een flinke
besparing op de energiekosten.
Zand en Grind. Dit levert de
Houthal uit voorraad in bigbags.
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Timmerfabriek
In onze timmerfabriek zagen we plaatmateriaal
precies op maat met de nieuwe verticale
platenzaag van Elcon van het type 215
DS-L Limpio met digitale maatuitlezing tot
plaatafmeting 4300x2100 (bxh).
Het bewerken van hout heeft voor ons weinig
geheimen. We maken kozijnen, ramen, deuren,
hefschuifpuien, kisten, trappen en divers ander
profileerwerk. Dit gebeurt geheel volgens
de wensen van de klant op het gebied van
afmetingen en houtsoort.
In onze timmerfabriek werken personeelsleden
die het vak van timmerman nog echt
beheersen. Zij werken op ambachtelijke wijze,
maar ook voor een modern ontwerp draaien
ze hun hand niet om.
We werken met hout met het FSCkeurmerk. Dit is afkomstig uit bossen die op
verantwoorde en duurzame wijze worden
beheerd.
Wij profileren in één handeling kant-en-klaar
kozijnhout 67x114 uit ruw meranti met de
6-assige Unimat 500 van Weinig. Hierdoor zijn
we in staat om de kwaliteit te waarborgen waar
onze professionele klanten om vragen.
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ProBouwen.nl

De Houthal bestaat al sinds 1955,
maar is volledig van deze tijd.
Recentelijk zijn we begonnen met
onze webshop ProBouwen.nl.
Hier kunt u al uw bouwmaterialen
online bestellen, gewoon vanuit
huis. Uw bestelling wordt binnen
enkele dagen bij u afgeleverd.
Gemakkelijker kan niet!
ProBouwen.nl is er voor
professionele klussers en
particulieren in heel Nederland.
Ook heeft ProBouwen.nl het
keurmerk Thuiswinkel Waarborg
behaald, waaruit blijkt dat de
site klantvriendelijk, veilig en
betrouwbaar is.

www.omnicol.info

De Houthal Bouwmaterialen BV
Hoofddiep 12
9354 AP Zevenhuizen
Tel. 0594-631391
Fax. 0594-631361
info@dehouthal.nl

Bouwmaterialen
• bitumen
• betonvloeren en -producten
• dakpannen en dakpanplaten
• golfplaten
• damwanden
• binnen- en buitendeuren
• gereedschap
• hout
• plaatmateriaal
• isolatiemateriaal
• kunststof kozijnen, rabat en boeidelen
• mortel, droog of uit centrale
• pvc
• stenen
• stukadoormaterialen
• ijzerwaren
• voegmaterialen
• zand/grind
Timmerfabriek
• kozijnen
• ramen
• deuren
• schuifpuien
• trappen
• glas HR++ en roosters
• kisten
• prefab maatwerk

Favoriete plekken komen tot leven !
Ideeën werkelijkheid laten worden . Groot denken .
Met dimensies spelen .
Daarmee kunnen terrassen en daktuinen gelegd worden .
Dat goede gevoel op zo’n superieur terras vormt een passende
basis voor uw eigen podium . Een kwaliteit van leven dat
zichtbaar blijft en voelbaar zacht , tot in uw tenen .
NATURinFORM GmbH . Flurstraße 7 . D-96257 Redwitz a.d.Rodach
Tel +49(0)9574 65473-0 . www.naturinform.com

LAAT UW GEVEL SPREKEN!
Bent u op zoek naar een onderscheidende gevelsteen?
Een steen die uw gevelontwerp net
even wat meer cachet geeft? En uw
gebouw een geheel eigen gezicht
geeft? Maak dan kennis met de
karakteristieke Redux collectie van
Steenfabriek Rijswaard!
Zeg het met Redux.
Met ons uitgebreide assortiment
Redux bakstenen laten we iedere
gevel tot zijn recht komen.
De bijzondere kleurschakering,
die zo kenmerkend is voor deze
steensoort, is het gevolg van een
uniek bakproces. Dit vereist stateof-the-art technieken, maar ook
creativiteit en natuurlijk kwaliteit.
En daarmee maken wij het onderscheid. In elke gewenste kleur en
formaat.
Wilt u onze Redux collectie van
dichtbij bekijken?
Dan bent u van harte welkom in
onze sfeervolle showroom.
Kunt u meteen kennismaken met
de vele andere steensoorten van
Rijswaard. Bel voor een afspraak
met Andre Josemanders, telefoonnummer 0418 - 552221.
Voor algemene informatie kunt u
terecht op www.rijswaard.nl

Bommels Bont HV WF Redux

Bommels Bont HV WF Redux

Bommels Bont HV WF Redux
Een Redux steen maakt het verschil:
- Onderscheidende steensoort
die uw gevel laat spreken.
- Bijzondere kleurnuances door
uniek bakproces.
- Leverbaar in Handvorm, Waalen Dikformaat.
- Nu ook in de kleuren
Bommels Bont, Engels Bont en
Roodpaars.
- Tevens verkrijgbaar in Aqua
(Wasserstrich).
Steenfabriek Rijswaard B.V.
De Rijswaard 2, 5308 LV Aalst (Gld.)
T 0031(0)418 - 552221 F 0031(0)418 - 552900
E info@rijswaard.nl I www.rijswaard.nl

