


Bevestig uw waardenDe Bruynzeel legende

Bruynzeel, een naam in houtbewerking, is specialist in het 

vervaardigen van hoogwaardig plaatmateriaal.

Tot de befaamde producten van Bruynzeel behoren triplex 

en multiplex;diverse lagen geselecteerd fi neer, vakkundig 

op elkaar gelijmd tot strakke, gave panelen, die zowel in 

de jachtbouw alsook in de nieuwbouw en renovatie kunnen 

worden toegepast.

In 1939 startte Bruynzeel met het vervaardigen van fi neren.

De eerste schilfi neren vonden aanvankelijk hun toepassing 

in de sigarenindustrie, voor het maken van sigarenkis-

tjes. Omstreeks die tijd ontstond ook het later zo bekend 

geworden HECHTHOUT®. Om de kwaliteit van dit plaatma-

teriaal te testen, werd zelfs een serie zeilboten gebouwd in 

de toenmalige deurenfabriek van Bruynzeel.

Door het verder uitbouwen van het gamma plaatmateriaal, 

kwam men in 1975 tot de naam BRUYNZEEL MULTIPANEL 

BV, een benaming die intussen tot ver buiten de grenzen van 

Nederland naam en faam hee!  verworven.

Ook in die periode werd beslist de stammen te laten schil-

len tot fi neer in de landen van herkomst, o.a. Gabon en 

enkele andere Afrikaanse landen.

In 1984 begon Bruynzeel Multipanel een nauwe samenwer-

king met SA ALLIN uit Frankrijk.

In 2003 werd dan ook door de fi rma SA ALLIN uit Frankrijk 

besloten de gehele productie en organisatie van Bruynzeel 

Multipanel over te nemen en staat sindsdien garant voor 

de continuering van de kwaliteit en service naar bijna alle 

Europese landen en daarbuiten.

Bruynzeel werkt momenteel aan de certifi cering volgens 

FSC en PEFC norm, voor zijn gehele productie

Onze labels garanderen dat het gebruik van hout en multi-

plex voldoet aan de normen NF-X 

Exterieur CTB-X (AFNOR certifi cering uitgevoerd door de 

FCBA: Forêt Bois Cellulose contruction Ameublement) en 

KOMO (certifi cering door de Nederlandse Stichting Keur-

merk Hout SKH). De panelen hebben ook het certifi caat 

van Lloyd’s Register of Londen.
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SUPRAHECHT® is een weer- en waterbestendig Mahonie 

Multiplex met een nog hogere duurzaamheid als de beproe-

fde Hechthout®. SUPRAHECHT®is een gevel- constructie 

materiaal, opgebouwd uit de allerbeste, foutvrije Mahonie 

fi neren. SUPRAHECHT® staat voor de hoogste duurzame 

kwaliteit me–t een minimum aan onderhoud. Qua water-

vastheid en (zee) waterbestendigheid krijgt SUPRAHECHT® 

de unieke garantie mee van 20 jaar, inclusief approvals van 

het Lloyds register en de Germanische Lloyds. 

SUPRAHECHT® wordt toegepast voor dakranden, luifels, 

gevelbekledingen, dakkapellen, natte cellen, garagepoor-

ten en reclameborden. SUPRAHECHT® komt door zijn 

gesorteerde foutvrije dekfi neren het meeste tot zijn recht 

in transparante toepassingen.  

VOORDELEN

Gemakkelijk te bewerken. Blinde bevestiging op traditio-

nele wijze of door middel van verlijmen.

Praktisch ongevoelig voor uitzetting en krimp bij schomme-

ling van de temperatuur. Relatief lage onderhoudslasten. 

Lange levensduur. Constructief zeer sterk waardoor grotere 

overspannings-afstanden mogelijk zijn.  Op maat aan te 

leveren. Speciale grotere lengtes mogelijk (lasplaten)

SUPRAHECHT® heef 20 jaar op de verlijming indien ve-

rwerkt volgens onze verwerkingsinstructies. 

Voor en Achterzijde: Sapeli fi neren 15/10mm

Kwaliteit dekfi neren A/B

Binnenlagen 100% gesloten Sapeli fi neren

Verlijming is Bruynzeel Exterior verlijming Class 3 (EN314-2) 

AFMETINGEN

2500 x 1220 mm (andere afmetingen op aanvraag)

DIKTES en VERPAKKINGSEENHEDEN

4mm – 100 platen

6 mm – 80 platen

7 mm – 50 platen

10 mm – 50 platen

12 mm – 40 platen

15 mm – 30 platen

18 mm – 25 platen 

22 mm – 22 platen

25 mm – 20 platen

CERTIFICATEN

KOMO keurmerk

FSC keurmerk

Lloyds Type Approval 

Suprahecht 
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REGINA MAHONIE GARANTIE MULTIPLEX

REGINA MAHONIE is een weer en water bestendig Mahonie 

Multiplex met het uiterlijk van Suprahecht en het gewicht 

en de economische voordelen van Hechthout. REGINA 

MAHONIE is opgebouwd uit de hoogste kwaliteit Mahonie 

dekfi neren en lichtgewicht Okoume binnenfi neren. REGINA 

MAHONIE is watervast en hee!  een garantie van 10 jaar. 

REGINA MAHONIE wordt gebruikt voor Dakranden, luifels, 

gevelbekledingen, dakkapellen, natte cellen, garagepoor-

ten en reclameborden. REGINA MAHONIE komt door zijn 

uitgesorteerde foutvrije dekfi neren het meeste tot zijn 

recht in transparante toepassingen.   

VOORDELEN

Gemakkelijk te bewerken. Blinde bevestiging op traditio-

nele wijze of door middel van verlijmen.

Praktisch ongevoelig voor uitzetting en krimp bij schom-

meling van de temperatuur. Relatief lage onderhoudslas-

ten. Lange levensduur. Constructief zeer sterk waardoor 

grotere overspannings-afstanden mogelijk zijn. Op maat 

aan te leveren.

REGINA MAHONIE hee!  10 jaar garantie op de verlijming  

indien verwerkt volgens onze verwerkingsinstructies.

Voor en Achterzijde: Sapeli fi neren 15/10mm

Kwaliteit dekfi neren A/B

Binnenlagen 100% Okoume fi neren

Verlijming is Bruynzeel Exterior verlijming Class 3 (EN314-2) 

AFMETINGEN

2500 x 1220 mm (andere afmetingen op aanvraag)

DIKTES EN VERPAKKINGSEENHEDEN

4mm – 100 platen

5 mm – 80 platen

7 mm – 50 platen

10 mm – 50 platen

12 mm – 40 platen

15 mm – 30 platen

18 mm – 25 platen 

22 mm – 22 platen

25 mm – 20 platen

CERTIFICATEN

KOMO keurmerk

FSC keurmerk

Lloyds Type Approval 

Regina Mahonie 
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MULTIPAINT is een weer- en waterbestendig Okoume mul-

tiplex welke aan 2 zijden is voorzien van een direct overs-

childerbare kunsthars folie. Doordat kunsthars laag met 

het dekfi neer is versmolten, is deze zeer glad, stootvast 

en weerbestendig. 

MULTIPAINT is geschikt voor dekkend geschilderde 

buitentoepassingen zoals dakranden, luifels, gevelbekle-

dingen, dakkapellen, garagepoorten en reclameborden.     

VOORDELEN

Direct dekkend te overschilderen met uitstekende hechting 

in 1 of 2 lagen. Constructief sterk en licht in gewicht. Strak 

en glad resultaat van het schilderwerk. Eenvoudig te ve-

rwerken met gewoon gereedschap. Achterzijde hoe!  niet 

te worden afgewerkt. Lage onderhoudslasten door extra 

lange levensduur van het verfsysteem. Geen facet of radius 

3 aan de randen nodig. Het gehelde jaar door te verwerken. 

Op een later tijdstip weer eenvoudig te overschilderen, in 

elke gewenste kleur. blinde bevestiging op traditionele wi-

jze mogelijk. Tevens bevestiging door verlijmen mogelijk. 

Op maat aan te leveren.

MULTIPAINT hee!  15 jaar garantie op de verlijming indien 

verwerkt volgens onze verwerkingsinstructies.

Voorzijde en Achterzijde: Okoume fi neren 10/10mm 

voorzein van kunstharsfolie

Kwaliteit oppervlakte A/B

Binnenlagen Okoume fi neren

Verlijming is Bruynzeel Exterior verlijming Class 3 (EN314-2) 

AFMETINGEN

2500 x 1220 mm 

DIKTES EN VERPAKKINGSEENHEID

10 mm – 50 platen

12 mm – 40 platen

15 mm – 30 platen

18 mm – 25 platen 

CERTIFICATEN

KOMO keurmerk

FSC keurmerk

Multipaint
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HECHTHOUT® is een weer- en waterbestendig Okoume 

Multiplex welke al meer dan 60 jaar zijn kwaliteit hee!  

bewezen. HECHTHOUT® is een gevel- constructie mate-

riaal, opgebouwd uit de allerbeste, foutvrije Okoume fi ne-

ren. Hechthout staat voor duurzame kwaliteit met een 

minimum aan onderhoud. Qua watervastheid en (zee) wa-

terbestendigheid krijgt HECHTHOUT® de unieke garantie 

mee van 20 jaar, inclusief approvals van het Lloyds register 

en de Germanische Lloyds. 

HECHTHOUT® wordt gebruikt voor Dakranden, luifels, ge-

velbekledingen, dakkapellen, natte cellen, garagepoorten, 

en reclameborden.

Hechthout kan zowel dekkend als transparant worden 

afgewerkt. 

VOORDELEN

HECHTHOUT® is licht in gewicht en gemakkelijk te bewer-

ken. Blinde bevestiging op traditionele wijze of door middel 

van verlijmen. HECHTHOUT® is praktisch ongevoelig voor 

uitzetting en krimp bij schommeling van de temperatuur. 

Hierdoor hee!  u relatief lage onderhoudslasten, een lange 

levensduur en is het product constructief zeer sterk waar-

door grotere overspanningsafstanden mogelijk zijn. Op 

maat aan te leveren. Lange lengtes op aanvraag mogelijk 

(Lasplaten)

HECHTHOUT® hee!  20 jaar op de verlijming indien ve-

rwerkt volgens onze verwerkingsinstructies. 

Voorzijde en Achterzijde: Okoume fi neren 15/10mm 

Kwaliteit dekfi neren A/B

Binnenlagen 100% gesloten Okoume fi neren

Verlijming is Bruynzeel Exterior verlijming Class 3 (EN314-2) 

AFMETINGEN

2500 x 1220 mm (andere afmetingen op aanvraag)

DIKTES EN VERPAKKINGSEENHEDEN

4mm – 100 platen

5 mm – 80 platen

6 mm – 80 platen

8 mm – 50 platen

10 mm – 50 platen

12 mm – 40 platen

15 mm – 30 platen

18 mm – 25 platen

22 mm – 22 platen

25 mm – 20 platen 

CERTIFICATEN

KOMO keurmerk

FSC keurmerk

Lloyds Type Approval 

Hechthout
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MULTIGROOVE is een weer- en waterbestendig garan-

tie multiplex waarin op regelmatige afstanden groeven 

zijn aangebracht. Deze groeven kunnen zowel recht als 

diagonaal in de voorzijde worden aangebracht. Hierdoor 

ontstaat er een paneel welke een uitstekend alternatief is 

voor losse planken.  

MULTIGROOVE wordt gebruikt voor boeidelen, kroonli-

jsten, luifels, garagedeuren, dakkapellen, voordeuren en 

luiken. MULTIGROOVE kan zowel dekkend als transparant 

worden afgewerkt. 

VOORDELEN

MULTIGROOVE  is licht in gewicht en gemakkelijk te 

bewerken. Blinde bevestiging op traditionele wijze of door 

middel van verlijmen. Praktisch ongevoelig voor uitzetting 

en krimp bij schommeling van de temperatuur. Relatief 

lage onderhoudslasten. Lange levensduur. Constructief 

zeer sterk waardoor grotere overspanningsafstanden mo-

gelijk zijn. De randen van de groeven zijn afgerond voor een 

nog betere hechting van verf of lak. 

MULTIGROOVE  hee!  10 jaar garantie op de verlijming 

indien verwerkt volgens onze verwerkingsinstructies. 

Voorzijde : Okoume 15/10mm of Mahonie* 15/10mm, kwa-

liteit A

 Achterzijde: Okoume 15/10mm, kwaliteit B

Okoume binnenlagen, gesloten fi neren.

* Mahonie alleen in langs gegroefde uitvoering

UITVOERINGEN  

Langs gegroefd, dambreedte 103mm, groefbreedte 10mm

Diagonaal gegroefd, dambreedte 77mm, groefbreedte 

10mm 

Verlijming is Bruynzeel Exterior verlijming Class 3 (EN314-2) 

AFMETINGEN

2500 x 1242 mm langs gegroefd en voorzien van tong en 

groef

(2150 x 1242 mm langs gegroefd en voorzien van tong en 

groef??)

2150 x 1220 mm of 2130 x 930 mm diagonaal gegroefd 

(links of rechts), rechte kanten. 

DIKTE EN VERPAKKINGSEENHEDEN

10mm – 50 platen

 

CERTIFICATEN

KOMO keurmerk

FSC keurmerk

Multigroove
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ANTISONE  is een geluidabsorberend paneel met oor- en 

oogstrelende kwaliteiten. Een compleet aanbod van deco-

ratieve fi neren en HPL afwerkingen. De absorptie wordt 

grotendeels bereikt door resonantie. De ANTISONE is aan 

de voorzijde gegroefd tot in de kanalen. De luchtmassa 

komt in deze kanalen tot een trilling waardoor een belan-

grijk deel van de energie wordt geabsorbeerd.

ANTISONE wordt toegepast als Wandbekleding, Pla-

fondbekleding, scheidingswanden en kastfronten.

 

VOORDELEN

Veel verschillende decoratieve afwerkingen, economisch 

geprijsd, gemakkelijk te bewerken en te plaatsen.  Anti-

sone is uitstekend te combineren met Decora panelen. 

UITVOERINGEN

Antisone Standaard:

Voorzijde doorlopend gegroefd en achterzijde gesloten. 

Groeven afstanden 23/4 of 50/4.

Antisone Studio:

Voorzijde doorlopend gegroefd en achterzijde voorzien van 

onderbroken groe$ es voor een nog betere absorptie. 

    

Voorzijde voorzien van decoratieve edelfi neren 6/10mm, 

HPL of diverse RAL/NCS kleuren

Achterzijde voorzien van tegenfi neer of HPL balancer

Kern is een standaard kanalenspaanplaat    

Verlijming is Klasse 1 (interieur) - E1

STANDAARD AFMETINGEN:

2500 x 594 mm  en 2950 x 594 mm (Afwijkende afme-

tingen voor standaard plafond toepassingen op aanvraag 

mogelijk. 590 x 590 mm of 1194 x 594 mm)

Dikte is 31 mm

VERPAKKINGSEENHEID:

Antisone is per 4 panelen verpakt 

 

CERTIFICATEN

PEFC of FSC op aanvraag mogelijk 

ABSORPTIE PROEF
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DECORA is een decoratief plaatmateriaal voor interieur-

toepassingen. Uitgebreid assortiment klassieke en mo-

derne fi neerafwerkingen voor alle toepassingen. DECORA 

wordt zowel in de bouw als in de jachtbouw veelvuldig 

toegepast. 

DECORA wordt vaak gecombineerd met akoestische 

materialen voor een homogene uitstraling en wordt veel 

gebruikt als wandbekleding, plafondbekleding, schei-

dingswanden, meubels, jachtbetimmeringen en deuren. 

Decora kan ook fabrieksmatig worden gelakt.  

VOORDELEN

Licht in gewicht en gemakkelijk te bewerken. Blinde beves-

tiging op traditionele wijze of door middel van verlijmen. 

Praktisch ongevoelig voor uitzetting en krimp bij schom-

meling van de temperatuur. Lange levensduur. Zeer grote 

keuze in fi neren voor elke toepassing. 

Voorzijde: Decoratief snijfi neer 6/10mm A of B

Achterzijde: Decoratief snijfi neer 6/10mm A of B, of als 

achterzijde fabriekskeuze D

Kern: Okoume multiplex of MDF

HOUTSOORTEN

Diverse fi neersoorten, zoals Eiken, Essen, Esdoorn, Beu-

ken, Kersen, Teak. 

Verlijming is Bruynzeel Exterior verlijming Class 3 (EN314-2)

AFMETINGEN

2500 x 1220 mm (andere afmetingen op aanvraag)

DIKTES 

Okoume kern: 2mm, 4mm, 5mm, 7mm, 9mm, 11mm, 

13mm, 16mm, 19mm

MDF:  17mm 

MINIMALE AFNAME HOEVEELHEID

10 panelen per dikte en specifi catie 

CERTIFICATEN

KOMO keurmerk

FSC keurmerk  (op aanvraag)

Decora 
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ANTISONE® is een geluidabsorberend paneel met 

oor- en oogstrelende kwaliteiten. Een compleet aan-

bod van decoratieve fi neren en HPL afwerkingen. De 

absorptie wordt grotendeels bereikt door resonantie. 

De ANTISONE® is aan de voorzijde gegroefd tot in de kana-

len. De luchtmassa komt in deze kanalen tot een trilling 

waardoor een belangrijk deel van de energie wordt geab-

sorbeerd.

ANTISONE® brandvertragend is geschikt voor openbare 

ruimtes waar speciale brandeisen worden gesteld. ANTI-

SONE® wordt toegepast als Wandbekleding, Plafondbekle-

ding, scheidingswanden en kastfronten.

 

VOORDELEN

Veel verschillende decoratieve afwerkingen, economisch 

geprijsd, gemakkelijk te bewerken en te plaatsen.  Anti-

sone is uitstekend te combineren met Decora panelen. 

UITVOERINGEN

Antisone Standaard:

Voorzijde doorlopend gegroefd en achterzijde gesloten. 

Groeven afstanden 23/4 of 50/4.

Antisone Studio:

Voorzijde doorlopend gegroefd en achterzijde voorzien van 

onderbroken groe$ es voor een nog betere absorptie. 

    

Voorzijde voorzien van decoratieve edelfi neren 6/10mm, 

HPL of diverse RAL/NCS kleuren.

Achterzijde voorzien van tegenfi neer of HPL balancer.

Kern is een brandvertragende MDF kern voorzien van vier-

kante kanelen.

De kern voldoet aan brandklasse B S2 d0 volgens de 

EN13501-1.

Verlijming is Klasse 1 (interieur) - E1

STANDAARD AFMETINGEN:

2420 x 594 mm  (Afwijkende afmetingen voor standaard 

plafond toepassingen op aanvraag mogelijk. 590 x 590 mm 

of 1194 x 594 mm)

Dikte is 25 mm

VERPAKKINGSEENHEID:

Antisone is per 4 panelen verpakt 

CERTIFICATEN

PEFC of FSC op aanvraag mogelijk 

ABSORPTIE WAARDEN
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PERFOSOUND LINE is een geluidabsorberende  gegroefde 

lamel met een groot assortiment decoratieve afwerkingen. 

Doormiddel van de groeven en daar achter liggende perfo-

raties, het aan de achterzijde aangebrachte absorptiema-

teriaal en eventueel een luchtspouw tussen de panelen en 

de wand of plafond ontstaat een goede absorptie. 

PERFOSOUND LINE  wordt toegepast voor  Wandbekle-

dingen, Plafondbekledingen, scheidingswanden en kast-

fronten 

VOORDELEN

Veel verschillende decoratieve afwerkingen, economisch 

geprijsd, gemakkelijk te bewerken en te plaatsen door 

middel van nieten op een houten regelwerk.  Perfosound 

Line is uitstekend te combineren met Decora panelen.

UITVOERINGEN  

Typen 133, 142, 284 en 414 (patroon groeven afstand en 

breedte van de groef) 

    

Voorzijde: Diverse decoratieve fi neer soorten 6/10 mm of 

vele RAL/NCS kleuren

Achterzijde: Fabriekskeuze fi neer voorzien van zwart 

akoestisch doek

Kern: MDF standaard of MDF brandvertragend rood in de 

massa gekleurd (B S2 d0 volgens EN13501-1)

Verlijming is Klasse 1 (interieur) - E1

Afmetingen: 2420 x 224 mm of 3030 x 224 mm (Langskan-

ten zijn voorzien van tong en groef)

Dikte: 16/17mm of 19mm

De verlijming is Klasse 1 (interieur) - E1

CERTIFICATEN

PEFC of FSC op aanvraag mogelijk 

ABSORPTIE PROEF
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PERFOSOUND is een Geluidabsorberend paneel met een 

groot assortiment decoratieve afwerkingen. Doormiddel 

van de perforaties, het aan de achterzijde aangebrachte 

absorptiemateriaal en eventueel een luchtspouw tussen 

de panelen en de wand of plafond ontstaat een goede ab-

sorptie in het middelhoge- tot hoge tonenbereik. 

PERFOSOUND wordt gebruikt als wandbekleding, Pla-

fondbekleding, scheidingswanden en kastfronten .

VOORDELEN

Veel verschillende decoratieve afwerkingen, economisch 

geprijsd, gemakkelijk te bewerken en te plaatsen door 

middel van schroeven in eventueel mee te leveren plug-

gen.  Perfosound is uitstekend te combineren met Decora 

panelen. 

UITVOERINGEN

Perforaties van 5mm, 6mm, 8mm, 10mm,  of 12mm.

 Hart op hart afstanden 16 x 16mm of 32 x 32mm

    

Voorzijde: Diverse decoratieve fi neer soorten 6/10 mm of 

vele RAL/NCS kleuren

Achterzijde: Fabriekskeuze fi neer voorzien van zwart 

akoestisch doek

Kern: MDF standaard of MDF brandvertragend rood in de 

massa gekleurd (B S2 d0 volgens EN13501-1)

Verlijming is Klasse 1 (interieur) - E1

Afmetingen: 2420 x 1200 mm of 3020 x 1200 mm

Dikte: 16/17mm of 19mm

CERTIFICATEN

PEFC of FSC op aanvraag mogelijk 

Benaderende Absorptiewaarden:

ABSORPTIE WAARDEN
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