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HOUTHANDEL EASTERWOODS
BIEDT HET ALTERNATIEF

Hoogwaardig
teak uit
LatijnsAmerika
Easterwoods is een in Breda gevestigde
houthandel die zich heeft gespecialiseerd
in teak uit Latijns-Amerika. Het hout is
van hoge kwaliteit en uitermate geschikt
voor de jachtbouw.
Teakbomen zijn niet inheems in Latijns-Amerika. Bijna 100 jaar geleden werden de
eerste bomen geplant en daardoor is er nu een uitstekende aanvoer van teak mogelijk.
Easterwoods beschikt over een gedegen netwerk in Latijns-Amerika om het mooiste
hout in te kunnen kopen. Voor de eigenaren van de kleinere percelen teak, waar wij vaak
zaken mee doen, is een FSC-certificering doorgaans een te grote investering. Door veelal
rechtstreeks in te kopen bij de bron, weten we toch dat het kappen volledig legaal is en dat
het geld bij de juiste personen terecht komt. Binnenkort willen we ook beginnen met het
importeren van FSC-gecertificeerd teakhout uit Latijns-Amerika.
HOUTVOORRAAD

In Breda is altijd voldoende bekantrecht teakhout met diktes van 26 en 52 mm op voorraad
om klanten just-in-time te kunnen leveren. De breedtes op voorraad liggen tussen 80 en
300 mm en zelfs – in geringere volumes – tot 450 mm. De meest gangbare lengtes zijn
van 1.5 m tot 2.3 m, maar er zijn ook lengtes tot 3.5 meter beschikbaar. Het teak kan zowel
lucht-droog als kunstmatig gedroogd (<20%) geleverd worden. Op aanvraag kan het hout
natuurlijk verder gedroogd worden.
ZAGEN IN COSTA RICA

Het hout wordt zeer vakkundig verzaagd in Costa Rica, onder permanent toezicht van
een productiespecialist van Easterwoods met meer dan 20 jaar ervaring, ook in ‘high-end’
kwaliteit. Het bewerken van teak is ook mogelijk, maar dit is natuurlijk wel gebonden aan
zekere volumes en levertijden. Gehele boomstammen
kunnen ook geïmporteerd worden, al dan niet van te
voren ingezaagd. Easterwoods kan de hoogste kwaliteit
leveren voor scheepsbetimmeringen, FEQ en FAS.
Volstaat een mindere kwaliteit, dan is dat natuurlijk
voordeliger. Kom een kijkje nemen in onze loods in
Breda om u te overtuigen van de hoge kwaliteit teakhout
die wij leveren.
Easterwoods Trading BV
Spinveld 12, 4815 HS Breda
E info@easterwoods.nl
T +31 6 836 53 858
www.easterwoods.nl
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