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SOORTEN EN 
TOEPASSINGEN

Oliën
Oliën zijn producten die uit zeer
minuscule deeltjes bestaan en
bedoeld zijn om in het hout in te
dringen en het hout te voeden. Ze
beschermen het hout tegen ver-
wering, maar zijn meestal niet of
licht gepigmenteerd,
waardoor het hout
soms kan vergrijzen
als gevolg van de uv-
stralen. De houtkleur
wordt intenser en het
hout voelt veel zachter
aan. Het zal minder snel
scheurtjes vertonen en wordt duur-
zamer. Na het aanbrengen kan
het oppervlak steeds worden
nagewreven met een pluisvrije
doek om alle restjes olie die
boven op het hout zijn achter-
gebleven, te verwijderen. Deze
producten vinden hoofdzakelijk
toepassing bij het behandelen
van tuinmeubilair, grote horizon-
tale vlakken zoals terrassen en
parket, en bij zachte houtsoorten
(ceder, den en spar).

Beitsen of lazuur
Om het hout duurzaam te
beschermen tegen alle weers-
invloeden zoals regen en zon,
temperatuurverschillen, vervuiling
en vlekken, wordt een behande-
ling met beitsen aanbevolen. Een
beits zal indringen in het hout en
zal na het aanbrengen een film
vormen, die dik (filmvormende
beits) of dun (niet-filmvormende
beits) kan zijn, waterbestendig
en/of uv-bestendig. Bij een
dekkende beits blijft de houtstruc-
tuur zichtbaar en beïnvloedt de

kleur van het hout het eindresul-
taat niet. Bij een transparante
beits blijven de houttekening en
de houtstructuur zichtbaar, en
zowel de houtsoort en de
absorptie als het aantal aange-
brachte lagen zullen het uiteinde-
lijke kleurresultaat beïnvloeden.
Deze producten kleuren het hout,
maar zijn tegelijk impregnerend,

zodat het hout kan
ademen en er geen
blaasvorming optreedt.
De pigmentatie maakt
het product uv-werend,
waardoor het vergrijzen
van het hout verhinderd

wordt. Binnen het brede aanbod
aan  beitsen vinden we producten
in functie van de te behandelen
ondergrond (cederhout, bang-
kirai, teakhout ...) en de toepas-
singen (tuinhuizen, schuttingen en
omheiningen, houten gevelbekle-
ding, ramen en deuren, terrassen,
tuinmeubilair).
Het is aan te raden om de juiste
beitskleur te gebruiken voor de
overeenkomstige houtsoort, zodat
de specifieke kleur van het hout
behouden zou blijven. Mocht er
bijvoorbeeld een impregnerende
beits voor teakhout op cederhout
worden aangebracht, dan zou de
definitieve tint van het hout noch
de cederkleur, noch de teakkleur
verkrijgen, maar een tussenkleur,
en dat is meestal niet de bedoe-
ling.

Lakken en vernissen
Deze beschermen en kleuren het
hout en werken weinig impreg-
nerend.
Dergelijke producten creëren een
film op de ondergrond, waardoor
het hout niet kan ademen en er

blaasvorming kan ontstaan. Dat
risico kan worden vermeden door
het vooraf aanbrengen van een
juiste primer.
Een vernis kan het best worden
omschreven als een zeer stevige
en volledig transparante of door-
zichtige lak. 
Het product zal een film vormen
op het hout en biedt dus een zeer
goede  bescherming  tegen
vlekken, krassen en vocht. Boven-
dien zijn er ook gekleurde
vernissen op de markt die het hout
zowel kleuren als beschermen.
Een lak zal de houttekening, de
houtstructuur en de houtkleur
volledig bedekken. 

Daarom vallen de lakken niet echt
onder houtbescherming, maar
eerder in de verfcategorie.

Primers en 
houtbehandelingsproducten
Nieuw of onbehandeld hout kan
eerst met een primer of een hout-
verduurzamingsmiddel worden
behandeld. Deze producten
beschermen  tegen  weers-
invloeden, insecten en/of schim-
mels. 
Nadien kunnen ze worden afge-
werkt met een beschermende
eindlaag (een beits of vernis).
Indien er reeds aantasting is door
schimmels of houtwormen, biedt

HAAL HOUTVEREDELINGSPRODUCTEN
UIT WINTERSLAAP

NOOD AAN INFORMATIE BINNEN BREED AANBOD

et de lente in het vooruitzicht ontstaat opnieuw
de nood aan producten voor houtveredeling.

Om die belangrijke klantengroep op een passende
manier te ontvangen, bekijken we waarvoor ze

kunnen worden toegepast. Een gepast assortiment
en een mooie informatieve presentatie zijn de
sleutelwoorden voor een goede verkoop en een

juiste voorraad.
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Bij een transparante beits blijven de houttekening 
en de houtstructuur zichtbaar

NIEUW HOUTKAN
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een houtbehandelingsmiddel een
efficiënte bestrijding.

HOUTCOMPOSIET

Houtcomposiet, een mengsel van
hout en kunststof, is een materiaal
dat de voor- en nadelen van zijn
beide componenten biedt. De
verhouding en kwaliteit van deze
componenten kunnen wel sterk
variëren, met soms nare
gevolgen: hout zet uit door de
warmte en plastic krimpt bij
opwarming. Het wordt ook doffer
en poreuzer met de tijd.
Houtcomposiet is weinig poreus,
waardoor een beschermingspro-
duct de kans niet krijgt om te
impregneren. Het product kan
dan enkel een beschermende film
vormen, die echter snel zal
verdwijnen door het intensieve
gebruik en door weersomstandig-
heden.

WATER- EN 
SOLVENTGEDRAGEN

Net als de verven kennen de
producten voor houtveredeling
een onderscheid tussen producten
op solvent- en waterbasis. Bij de
meeste fabrikanten gaan de inte-
resse en ontwikkeling hoofdzake-
lijk naar de watergedragen
producten vanwege de milieu-
vriendelijkheid en het onderhoud
(reinigen met water). Toch zijn
ook de voordelen van producten
op waterbasis belangrijk: de
producten zijn in het algemeen
iets soepeler met minder gevaar
voor barstvorming, ze vergelen
niet en behouden meestal de
glans zeer goed, ze drogen
sneller, waardoor de wachttijd
tussen twee lagen korter is, de
gebruikte tools kunnen makkelijk
met water worden gereinigd en
er is geen geurprobleem. Nieuwe
ontwikkelingen binnen dit gamma
hebben ook de krasvastheid al
sterk verhoogd.

ASSORTIMENT

De uitbouw van het assortiment
hangt volledig af van het aanbod
van houten producten en mate-
rialen (tuinmeubelen, houten
planken en panelen) van het
verkooppunt. Bestaat het aanbod
enkel uit tuinmeubilair en kleine
houtoppervlakken, dan zal er een
ander assortiment moeten worden
voorgesteld dan in een hout-
handel waar er hoofdzakelijk
producten zullen moeten worden
aangeboden voor het behan-
delen van grote oppervlakken

(gevels, terrassen, tuinhuisjes).
Uiteraard kan een verkooppunt
eveneens consumenten over de
vloer krijgen die producten kopen
voor het reinigen van hun tuin-
meubelen, maar daarnaast ook
een terras te onderhouden

hebben en misschien nog een
tuinhuis, poort of schutting, of
zelfs een houten gevelbekleding.
In dat geval opteert u beter voor
een conceptdisplay waarin het
gehele assortiment van hout-
veredelingsproducten  wordt
ondersteund.

PRESENTATIE

De bedoeling van een mooie
presentatie is niet enkel de
verkoop van de producten, maar
ook het informatieve aspect ten
opzichte van de consument,
zodat deze niet steeds een
beroep hoeft te doen op winkel-
personeel om zijn keuze te
maken. Door meer info te geven,
is de kans groter dat de klant het
juiste product koopt, het correct
toepast en daardoor ook tevreden
is over het resultaat. Om die
reden komt hij misschien terug
om, naast een product voor
meubelbescherming, eventueel
ook andere producten voor het
terras en panelen aan te kopen.

VOLLEDIG ASSORTIMENT

Wanneer het winkelpunt een zeer
breed cliënteel aantrekt, is het
aan te raden om, indien mogelijk,
het volledige assortiment te
presenteren. We bekijken hier-
onder de formules die verschil-
lende fabrikanten aanbieden:

Conceptdisplay
Binnen het conceptdisplay kan het
volledige assortiment van bescher-
mings- en reinigingsproducten
worden  aangeboden. Een
beknopte uitleg op de producten-
kaarten zorgt ervoor dat de
consument het juiste product kiest
en het meest duurzame resultaat
behaalt. Het display moet een
luchtige uitstraling hebben en het
gevoel 'tuin-hout-buitenleven' in
het winkelpunt uitstralen.

Woodshoppresentatie
In het rayon kan er ook gewerkt
worden met een woodshop-
presentatie, een volledig geïnte-
greerd concept met rekaan-
kleding, gebaseerd op drie cate-
gorieën (tuin, huis buiten en huis
binnen), met grote visuals, verti-
cale en horizontale schapstroken
en een vast schappenplan. De
horizontale schapstroken bevatten
geschilderde stalen.

Shop-in-shop
In de shop-in-shopopstelling
worden de drie hoofdgroepen
aangeduid door drie verschil-
lende kleuren, zodat de klant snel
zijn weg vindt binnen het
aanbod. Aangevuld met leaflets,
didactische panelen in het rayon
en kartonnen displays en metalen
permanente displays voor het
benadrukken van tijdelijke acties,
biedt dit concept een totaal-
pakket.

Didactisch paneel
Op dergelijke panelen kan het
volledige  proces uitgelegd
worden aan de hand van verschil-
lende ondergronden. Door de
evolutie van het hout af te
beelden met het product ernaast,
wordt het keuzeproces sterk
vereenvoudigd.

Kopstandopstelling
Naast informatiedisplays kan er
op de kopstand ook een video-
scherm worden geplaatst met
'how to'-video's.

Toonbankdisplay
In winkels waar hoofdzakelijk tuin-
meubelen verkocht worden, kan
een toonbankdisplay een betere
oplossing bieden. Door een
aanbod van kleinere verpakkings-
eenheden (bv. 0,5 liter) kan er op
een geringe ruimte toch een
breed assortiment worden aange-
boden. De consument die een
meubel komt kopen, wordt er
onmiddellijk aan herinnerd dat hij
ook aan het onderhoud ervan
moet denken. Door op de achter-
kant van het display alsnog het
volledige assortiment van pro-
ducten af te
beelden,

Bij het shop-in-shopdisplay worden 
de drie categorieën (binnenshuis, 
buitenshuis en tuin) door een 
verschillende kleur voorgesteld

De keuze van de consument hangt in grote mate af van wat hij wil: een impreg-
nerend, dekkend of transparant product

Om het hout te beschermen tegen 
regen en zon, temperatuurverschillen, 
vervuiling en vlekken, wordt een 
behandeling met lazuur of beits 
aanbevolen
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herinnert men de consument
eraan dat hij ook dient te denken
aan het onderhoud van het terras
en het tuinhuis. Een toonbank-
display zorgt dus voor interes-
sante impulsaankopen die de
omzet een extra boost kunnen
geven.

MEERDERE MERKEN?

Uiteraard kunt u meer dan één
merk aanbieden. Bied binnen
eenzelfde merk dan meerdere
varianten aan. Een merkassorti-
ment is namelijk zo opgebouwd
dat er telkens een basisproduct
aangeboden kan worden én een
product met toegevoegde
waarde. (bv.: een teakolie (basis)
en een teakolie waterproof
(toegevoegde waarde), een

beits ramen & deuren (basis) en
een beits ramen & deuren uv-plus
(toegevoegde waarde)).

VOORRAAD

Een van de ergste dingen die een
retailer kan meemaken, is een
niet-verkoop wegens stockbreuk.
Bovendien verkoopt een goed
gevuld rayon/display beter. Uiter-
aard is te veel voorraad
aanhouden ook niet gewenst.
Om die reden is een garantie op
een snelle levering door de fabri-
kant of vertegenwoordiger een
noodzaak, ondersteund door een
lage franco transportkost en
beperkte minimumbestelhoeveel-
heden.

Streef  daarom
naar een goed
evenwicht tussen
volle  rayons/
displays tegen een
minimale kost.

CROSSSELLING

Het is beter een
assortiment aan te
bieden waardoor
de volledige work-
flow (reiniging –
bescherming  –
onderhoud) wordt gevolgd. Zo
biedt de presentatie van tools en
toebehoren (borstels en rollen,
schuurpapier, tape, vulmiddelen
en verfspuittoestellen, reinigings-
producten en verwijderaars van
groene aanslag) een toe-
gevoegde waarde.

PIEKPERIODE 
IN VERKOOP

De piekperiode hangt
af van de aard van de
te behandelen mate-
rialen. Zo ligt de piek-
periode voor tuin en
huis buiten van maart/
april tot eind augustus
(met de echte piek in

het voorjaar) en is er een lichte
piek in september/oktober of in
functie van het weer. Producten
voor de behandeling van parket
en meubels (huis binnen) zien
eerder een piek in oktober-
november. �

Vier vaak voorkomende klantenvragen
In hun zoektocht naar advies hebben klanten 
veel vragen waarop het winkelpersoneel 
een gepast antwoord moet kunnen voorzien.

�� Hoe voorkom ik dat mijn teakhouten tuinmeubelen vaal en grijs worden?
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�� Wat zijn de beste weersomstandigheden voor buitenschilderwerk?
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�� Mag ik over een met white spirit verdunbare beits of verf een waterverdunbare 
acrylverf of beits aanbrengen?
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�� Hoeveel beits, olie of vernis heb ik nodig per laag?
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Voor grotere opper-
vlakken zijn er ook 
5 literverpakkingen 
verkrijgbaar

Dit volledig geïntegreerde concept met rekaankleding, 
gebaseerd op tuin, 'uit huis' en 'in huis', biedt grote 
visuals, verticale en horizontale schapstroken en een 
vast schappenplan

Een conceptdisplay (links) biedt een volledig assortiment aan, een kopstand-
opstelling (rechts) kan ook een videoscherm bevatten. Beide plaatsen informatie 
voorop

Een 
toonbankdisplay 
zorgt voor  
impulsaankopen




