FRAKÉ
MODELLEN
maten in mm

MODELA
18 x 141
18 x 190

MODELB
18 x 141
18 x 190

MODELC
18 x 141
18 x 190

MODELD
40 x 95
40 x 137

MODELE
18 x 44 28 x 44
18 x 67 28 x 67
18 x 90 28 x 90

MODELF
18 x 67
18 x 90
18 x 115
18 x 140
18 x 185

28 x 67
28 x 90
28 x 115
28 x 140
28 x 185

MODELG
18 x 67
18 x 90
18 x 115
18 x 140
18 x 185

28 x 67
28 x 90
28 x 115
28 x 140
28 x 185

VOLLEDIGE ARCHITECTONISCHE VRIJHEID
Met onze eigen bewerkingsafdeling kunnen wij ieder gewenst
model produceren. Onderstaand overzicht geeft een weergave van reeds eerder geproduceerde modellen:

FRAKÉ NOIR
Met Fraké Noir kunnen zeer moderne, strakke projecten gerealiseerd worden maar het
leent zich ook uitstekend voor klassiek ogend werk met een nostalgische tint. Fraké is
een uit West Afrika afkomstige loofhoutsoort, ook wel Afrikaans Eiken genoemd, met
een vlamachtige tekening en bevat soms zwarte lijnen en gaatjes (pinholes). Door het
modificatieproces krijgt het hout een warme notenhoutachtige kleur en daarmee een
mooie robuuste, nostalgische en stijlvolle uitstraling. Hieraan ontleent Fraké Noir haar
eigen specifieke karakter.
De minder bekende loofhoutsoort Fraké is afkomstig uit FSC® gecertificeerde bossen. Fraké heeft van nature een lage duurzaamheid, maar door het hittebehandelingsproces wordt dit opgewaardeerd naar Duurzaamheidsklasse II. Naast het verhogen van de
duurzaamheid van het hout, wordt ook het krimp en zwelgedrag van Fraké Noir
verbeterd. Hierdoor wordt het vormvaster en eenvoudig te verwerken. Tevens heeft
het behandelingsproces van Fraké Noir een positieve invloed op de warmtecoëfficiënt,
waardoor het een hogere isolerende waarde heeft.

PRODUCTBESCHRIJVING FRAKÉ NOIR
Houtsoort

Fraké (Terminalia Superba)

Boom

Een hoge, cilindrische,
takvrije stam met een brede kroon.

Herkomst

FSC gecertificeerde bossen
in Kameroen en Frans Congo.

Het product

Fraké Noir is egaal notenbruin en
fijngetekend met een donkere vlamstructuur. Fraké Noir is vrijwel foutvrij
maar een enkele kleine noest, een
boordergaatje of een kleine
harsaftekening kan voorkomen.

Vol. massa

560 kg / m3

Hardheid

3050 N (Janka)

Duurzaamheid Klasse II
Werking

Geringe en gelijkmatige krimp met
weinig scheurvorming

Brandklasse

Standaard klasse D-s2
Behandeld klasse B, S2-d0.

Toepassing

Bij uitstek geschikt voor gevelbekleding,
bergingen, tuin- en geluidsschermen.

FRAKÉ NOIR is een product van Houthandel van Dam

