
Bouw mee aan een leefbare planeet!

Plaatmaterialen weer op voorraad! Word jij onze nieuwe content beheerder?   

NIEUW: Greenfield Bio Board 

Het duurzame en circulaire alternatief voor spaanplaat, OSB en MDF.

Deze plaat gemaakt van tarwestro en resthout  (populier) is gifvrij, géén 

formaldehyde (MDI). Ook geschikt als constructieplaat!  Dankzij het sterke en 

gladde oppervlakte ideaal voor professioneel machinaal en handmatig zagen, 

frezen, boren en zelfs beplakken. Lees meer!

NIEUW: Powerplex BIO multiplex

Een multiplexplaat welke biologische lijm bevat.  Vrij van giftige en 

kankerverwekkende stoffen. Gaat even lang mee als een regulier 

verlijmd product en kan zelfs gecomposteerd worden! Gemaakt van 

hout uit duurzaam beheerd bos. Lees meer!

Uitschrijven? Klik hier

Woensdag  15/09/2021

GUTEX en AGEPAN weer 

scherp geprijsd!

Dankzij onze strategische en creatieve 

inkoop hebben we ondanks de schaarste

in de markt ook veel Gutex en Agepan 

producten weer scherp geprijsd 

beschikbaar.

Eerder dit jaar maakten wij door de 

complexe marktsituatie veel extra 

kosten, ondertussen kunnen we weer 

scherp aanbieden.

De Gutex Thermoflex is  weer ruim     

voorradig!

Alleen op bepaalde typen drukvaste 

platen zit bij Gutex nog een langere 

levertijd. Lees meer!

Binnenkort meer nieuws: Isolatie van Nederlandse schapenwol!, Verf(poeder) zonder water van Kreidezeit, 
Nieuwe producten op basis van olifantengras, zeewier en zelfs schimmels! The future is bio based!

BEN OF KEN JIJ ONZE NIEUWE CONTENT BEHEERDER?

Onze voormalige content beheerder werd zo blij van onze natuurlijke materialen dat hij er inmiddels velen in zijn 

camperbus heeft verwerkt. Tijdens het pionieren komt hij tot slimme, oplossingen en geniet hij van de fijne 

verwerking… juist met deze materialen natuurlijk! Hij gebruikt o.a. Ecoplex als wandbekleding met Horsemen wasolie,

kurkkorrels & schapenwol voor de isolatie, Berg@berg voor de vloer, enz. enz. Binnenkort deelt hij zijn ervaringen op 

onze site en daarna zal zijn reis pas écht beginnen...

DUS: WIJ ZOEKEN PER DIRECT EEN GOEDE CONTENT BEHEERDER!

Wil jij al die mooie produkten zelf ontdekken en met inspiratie en fijne teksten op onze website plaatsen? 

Bekijk onze vacature: klik hier!

Overvloed

Vanuit onze zorg voor de Aarde én het 

schaarser worden van de eindige grondstoffen 

voor de 20ste eeuwse bouwmaterialen zijn wij 

13 jaar geleden de overvloed al gaan delen..... 

en dan is het heel eenvoudig : de natuur 

voorziet ons van alles wat we nodig hebben!. 

Dat maken we bij Groene Bouwmaterialen 

zichtbaar : de overvloed aan biologische 

(biobased) bouwmaterialen!

De natuur streeft naar diversiteit, oneindig veel 

natuurlijke materialen staan ons ter 

beschikking. Van kalk, leem en natuurgips tot 

alle mogelijke planten-vezels. Houtvezel, 

hennep, vlas, jute, schapenwol en zelfs de 

innovatieve verwerking van schimmels tot 

bouwproducten. Om prettig mee te werken en 

ze dragen ook nog eens bij aan een gezond, 

comfortabel binnenklimaat.

Groene Bouw Nieuwsblad, voor de professional en doe het zelver!  
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