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VERANTWOORD HOUT
Wijma heeft eigen concessies in
West-Afrika waar diverse houtsoorten op verantwoorde wijze
worden geoogst door eigen
medewerkers. Waaronder hout met
FSC-label.
Onze concessies èn onze handelscontacten resulteren in een ongekend breed aanbod van hout in
praktisch elk denkbare soort en
kwaliteit.

WIJMA - SLUISDEUREN

Ook van hout dat niet van een FSClabel is voorzien, streven wij naar
bekendheid van herkomst en
aantoonbare legaliteit.
MILIEU

Hout is niet alleen organisch, er is
ook alleen maar zonne-energie voor
nodig om een kubieke meter hout
te laten groeien! Hout belast het
milieu vrijwel niet tijdens het
ontstaan, niet in het gebruik en zelfs
niet daarna.
Door en voor de natuur: hout is
energiezuinig, duurzaam èn van
nature mooi.

Gedrukt op chloorvrij papier
dat voldoet aan de ISO 91400,
EMAS en FSC-normen.

SGS-COC-0790

FSC Trademark © 1996 Forest
Stewardship Council A.C.
Het FSC logo staat voor bossen
die zijn gecertificeerd volgens de
richtlijnen van het FSC.

Onderdeel van de Koninklijke
Houthandel G. Wijma & Zonen B.V.
Wijma
Nederland, Brazilië, Kameroen, Frankrijk,
Duitsland, Ghana, Engeland, Ivoorkust.

Traditioneel onvergankelijk Nederlands
vakmanschap: houten sluisdeuren.
Natuurlijke uitstraling, duurzaam en effectief.
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WIJMA SLUISDEUREN

Nieuwbouw en renovatie.
In eigen huis ontwerpen we
nieuwe sluisdeuren en maken
we renovatieplannen voor
bestaande situaties.
Wijma neemt graag het complete traject voor haar rekening:
van eerste schetsvoorstel tot en
met het leveren en afhangen
van het gereed product.
Nationaal en internationaal,
voor zoet en zout water, alles is
mogelijk.
We maken gebruik van de nieuwste technieken om de meest
traditionele effecten te bereiken,
zoals perfect sluitende pen- en
gatverbindingen.

Mooie traditie
Van oudsher al worden sluisdeuren van hout gemaakt. Van speciaal
duurzaam hout. Vroeger vaak van Eiken, nu wordt veelal Azobé en Tali
toegepast, naast andere houtsoorten die ook beschikken over de
vereiste mechanische eigenschappen en lange levensduur.
Het maken van sluisdeuren vergt specialistisch vakmanschap,
waarover Wijma al vele decennia lang beschikt. Houten sluisdeuren
vormen een mooie, logische en natuurlijke combinatie met gemetselde of nieuwe betonnen sluishoofden en sluispanden, natuursteen
en natuurlijk ook met water…

Onze internationale reputatie is
gebaseerd op goed sluitende,
duurzame en onderhoudsvrije
oplossingen voor een probleem
dat Nederlanders als geen ander
vertrouwd is: de regulering van
waterstromen.

