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Technische specificaties

• Toepassing: alleen interieur
• Houtsoort: Pinus Radiata
• Herkomst hout: Nieuw-Zeeland
• Oppervlaktetextuur: conform monster
• Profiel: standaard hebben onze producten een 

bekantrecht profiel. In overleg zijn diverse andere 
profielen mogelijk.

• Bevestigingsmethode: afhankelijk van toepassing. Voor 
het vinden van de beste oplossing vindt overleg plaats.

Uniek karakter, hard, duurzaam, 
veelzijdig, milieuvriendelijk, vrij 
van onderhoud

Productomschrijving

Houtsoort

Maatvoering

Standaard leveren wij Sanuki panelen op de volgende 
afmetingen:

Dikte: minimaal 23mm 
Breedte: maximaal 800mm
Lengte: maximaal 3m

Daarnaast zijn in overleg ook andere maatvoeringen tegen 
een meerprijs mogelijk.  De levertijd is standaard 6-8 weken, 
maar informeer gerust naar de mogelijkheden!

Fixatie

Sanuki raw

Sanuki is een variant van Marugame. Het is een paneel bestaande 
uit gelamineerde latten Marugame. We fixeren de koollaag tegen 
afgeven zonder dat het unieke karakter van het robuuste hout 
verloren gaat. Sanuki is verkrijgbaar als massief alzijdig gebrand 
paneel of als latten verlijmd op MDF of multiplex. Sanuki is 
dimensionaal stabiel. Naast een duurzame oplossing voor 
wandbekleding, is Sanuki ook zeer geschikt om originele meubels, 
deuren en andere objecten van te maken.

Sanuki is een natuurproduct. Dat betekent het product 
onderling kan afwijken.

Het hout voor Sanuki wordt gemaakt door Accoya® van Radiata Pine, een snelgroeiende dennensoort. Het hout 
is gemodificeerd door een (niet-giftig) acetyleringsproces. Accoya® heeft duurzaamheidsklasse 1, uitgebreide 
kwaliteitscertificaten (o.a. KOMO, RAL, BBA en WDMA) en een cradle to cradle gold certificering. Het hout heeft een 
levensduur van minstens 50 jaar bovengronds en 25 jaar bij 
gebruik onder de grond en in zoetwater.

De koollaag van Sanuki wordt gefixeerd met Bito Hard, een harde coating. De Bito zorgen ervoor dat de koollaag wat 
matter en taaier wordt en nagenoeg niet meer afgeeft. Ideaal voor interieurtoepassingen. 

Het is mogelijk om een variant van Sanuki panelen te leveren die ruw bezaagd zijn i.p.v. gladgeschuurd. Met deze methode zijn de 
zaagsneden zichtbaar in de koollaag. Dit geeft de panelen een extra robuust uiterlijk.
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Toepassingen

Onderhoud

Uitvoering

Sanuki behoeft in principe geen onderhoud. Eventueel voorzichtig afstoffen met een plumeau of zachte, niet pluizende doek is 
voldoende. Eventuele vlekken kunnen voorzichtig verwijderd worden met een zachte zeep en doek. Het gebruik van chemische 
reinigingsmiddelen raden we af. 
Probeer eventuele kleine beschadigingen niet zelf bij te branden! Het zwart verven van beschadigingen met zwarte verf raden we af; 
het levert meestal geen mooi resultaat op. De uitstraling van verf is namelijk anders dan de glans van de koollaag. Neem bij (grote) 
beschadigingen contact met ons op voor de herstelmogelijkheden. 

Sanuki panelen zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen. Zo kunnen wij de panelen maken met afgeronde of bekantrechte latten. 
Onderstaande afbeeldingen tonen het verschil. De breedte van de latten kan variëren tussen 45mm en 150mm, afhankelijk van uw 
wensen. Daarnaast kunnen de latten horizontaal of verticaal geplaatst worden. Nb: de panelen zijn rondom altijd afgerond.

Naast een duurzame 
oplossing voor 
wandbekleding, is 
Sanuki ook zeer 
geschikt om originele 
meubels, deuren en 
andere objecten van 
te maken.

Sanuki met afgeronde latten (45mm breed) Sanuki met bekantrechte latten (45mm breed)


