
DUURZAME INNOVATIE

INTERIEUR PLANNING HOUTCONSTRUCTIE



DUURZAME INNOVATIE

Geplant, geteeld en verwerkt in Oostenri-
jk. Het bedrijf Stainer gebruikt alleen hout 
uit lokaalbeheerde bossen, dat geteeld 
wordtvolgens strenge duurzaamheids-
normen (met uitzondering van specifieke 
oplossingen). Volgens het motto „Duurz-

ame Innovatie“ reproduceren we antie-
ke, kostbareen tropische bossen, om deze 
originele soorten te beschermen. We heb-
ben er onze missie van gemaakt omal onze 
producten op een milieubewuste, duurza-
me manier te fabriceren, vanlokaal gepro-
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duceerd hout. Het geheim zit hem in ons 
specialeproductieproces, waarbij dankzij 
een multi-level printing en coating proces 
het mogelijk wordt de opdruk rechtstreeks 
op het hout aan te brengen. Wij gebruiken 
geen folie of laminaat, waardoor de look 

en het gevoel van het hout perfect aanwe-
zig blijft. Hierdoor leveren wij een duurzame 
bijdrage aan de bescherming van het mili-
eu en van zeldzame soorten.
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DUURZAME INNOVATIE

Dankzij een effectieve 

oppervlaktebehandeling met beitels of 

borstels, wordt de natuurlijke textuur van het 

hout benadrukt en getoond. Geproduceerd 

van vurenhout uit lokale bosbouw. 

Verkrijgbaar in formaten tot 5 x 2 meter.

RUSTIEK HOUT 
DESIGNCOLLECTIE
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01 TIROL / GEBORSTELD



02 TIROL / GEHAKT



03 MULTIPLEX BOX / GEBORSTELD



04 GEBLOKTE WANDBALK / GEHAKT



05 ZILVERMIJN / GEHAKT



06 SALOON / GEHAKT



07 HAVANA / GEHAKT



08 AMBER / GEHAKT



22 TRANSILVANIA / GEHAKT



24 HOUTWORM / GEHAKT



28 EDWARDIAN FLOORBOARDS / GEHAKT



45 OAK ATTIC BOARDS / GEHAKT



46 ATTIC BOARDS / GEHAKT



09 GOBI / GEHAKT

19 BURNT WOOD / GEHAKT

35 ANTIQUE FRENCH OAK / GEHAKT

10 SANTA FE / GEBORSTELD

21 TRANSILVANIA / GEHAKT

23 WURMHOLZ / GEHAKT

20 SANTIAGO / GEHAKT13 LIPA / GEHAKT

39 GEORGIAN PINE / GEHAKT

11 TAIGA / GEHAKT

Andere modellen zijn te vinden op onze website onder www.stainer-sunwood.com
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40 CIDER OAK / GEHAKT 47 RECLAIMED OAK FLOOR / GEHAKT

19

www.stainer-sunwood.com

Keuken in Montélimar, Frankrijk

Concept expositieruimte Saalfelden, Oostenrijk Wandbekleding appartement Kitzbühel, OostenrijkWandbekleding appartement Kitzbühel, Oostenrijk

SUN WOOD REFERENTIES 
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Ontvangstruimte kantoor, Frankrijk

Winkelontwerp Edeka, Duitsland

Winkelontwerp warme bakker Interspar, OostenrijkWinkelontwerp warme bakker Interspar, Oostenrijk

Winkelontwerp Ecco, Zweden

SUN WOOD REFERENTIES 
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Foto‘s, planning, bewerking en montage: B&D BEAUTY DESIGN Winkelontwerp B&D Beauty Design, Duitsland

Wandbekleding Eurotherme Bad Schallerbach, Oostenrijk
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Concept expositieruimte Saalfelden, Oostenrijk
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Concept expositieruimte Saalfelden, Oostenrijk



DUURZAME INNOVATIE

De Sun Wood kleur collectie is een 

moderne, innovatieve selectie aan 

kleursamenstellingen, die de individualiteit 

en diversiteit van de Firma Stainer bepalen. 

Het assortiment ontwerpen bestaat uit tien 

kleurvarianten, die geplaatst worden op 

vurenhout met gehakt oppervlak. 

KLEUR 
DESIGNCOLLECTIE
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601 GREY / GEHAKT



600 WHITE / GEHAKT



602 BLACK / GEHAKT

608 MINT / GEHAKT

603 BROWN / GEHAKT

604 ROSE / GEHAKT

607 OCEAN / GEHAKT606 BLUE / GEHAKT

609 YELLOW / GEHAKT

605 ORANGE / GEHAKT

Andere modellen zijn te vinden op onze website onder www.stainer-sunwood.com
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DUURZAME INNOVATIE

Naast de beproefde alpine modellen in 

rustiek hout is er nu ook een grote keuze aan 

nieuwe modellen in de trend collectie te 

bewonderen. Trendy design uit de Verenigde 

Staten is evenzeer vertegenwoordigd als de 

kleurrijke Europese vintage modellen. Met 

behulp van hand gehakte oppervlaktes 

brengen we de flair van verleden tijd op 

platen en panelen bij uw thuis

TREND 
DESIGNCOLLECTIE
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14 ARTIST / GEHAKT



18 CONTINENTAL / GEHAKT



27 BEACH HUT / GEHAKT



29 WHITE PAINT / GEHAKT



30 RUM SHACK / GEHAKT 



31 BEECH STRIP / GEHAKT



36 MAPLE STRIP / GEHAKT



37 REED AND BEAD / GEHAKT



41 US LANDSCAPE RED / GEHAKT



42 US LANDSCAPE WHITE / GEHAKT



49 VICTORIAN RUSTIC BOARDS / GEHAKT 



50 ST. MARTIN / GEHAKT



12 BRICCOLA / GEHAKT

16 AUSTRIAN TRAIN / GEHAKT

38 PINE BOARDS / GEHAKT

15 CONSTRUCTION / GEHAKT

17 PALETTE / GEHAKT

26 SAALACH / GEHAKT

34 KERUING MIXED FACE / GEHAKT33 JUMBLE OAK / GEHAKT

43 US LANDSCAPE MIXED / GEHAKT

32 JOIST CLADDING / GEHAKT
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DUURZAME INNOVATIE

Standaard levering in spaanplaat, formaat 

2800 x 2070 x 19 mm. 

BETON EN ROEST 
DESIGNCOLLECTIE
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300 DESIGN ZONDER | 44 ROEST DESIGN

Beton design optioneel ook verkrijgbaar met bekistingsvoegen om de 100 of 400 millimeter.



DE GROOTSTE ANTIEK- EN EDELHOUT COLLECTIE TER WERELD

Alle originele platen worden gedigitaliseerd met een hoge resolutie. Profiteer van deze 

database en plan uw eigen project. Bezoek onze expositieruimte van 1500 vierkante meter 

met daarin talloze toepassingsvoorbeelden U vindt er een unieke collectie van hout van 

over de hele wereld. Mango, taxusboom, iep of koa uit Hawaii, evenals houten panelen uit 

Afrika en Azië.

SUN WOOD by Stainer
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www.stainer-sunwood.com
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ONDERSTEUNENDE ELEMENTEN EN FORMATEN

3-laagse panelen, gehakt of geborsteld, Dikte: 19 millimeter, andere diktes beschikbaar op 

aanvraag (Minimale dikte 16 millimeter), tweezijdig eveneens beschikbaar.

3-laagse panelen tot 5 x 2 meter

Spaanplaat met fineer: geborsteld en bewerkt met beschermende 

vernis. Formaten: 2800 x 2070 x 19 millimeter (andere op aanvraag)

Andere opties:

MDF-panelen: sterk geborsteld oppervlak met beschermende 

vernis. Formaten: 2800 x 2070 x19 millimeter (andere op aanvraag)

Multiplex panelen: 
Formaten: 2520 x 1720 x 4 millimeter (andere op aanvraag)

Formate:

•  5000 x 2050 mm 

•  2990 x 2050 mm

•  5000 x 1250 mm 

•  2500 x 1250 mm

•  2990 x 1250 mm als brandbeveiligingsplaat

•  5000 x 2030 mm als sauna plaat

SUN WOOD by Stainer
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Rollen: breedte circa. 270-330 mm, dikte circa. 0,9 mm

Gebogen fineer: 2500 x 1240 millimeter, dikte circa. 0,6 mm

Fineer (echt hout)

Dikte: 23 mm, Lengte: 5000 mm | Dekbreedte: 185, 205, 225 mm

Alle modellen zijn ook verkrijgbaar als featherboard - en profielplanken met een gehakte of 

geborstelde oppervlakte. Tip: tand- & groefplaten in edelhout, breed scala aan ontwerpen 

beschikbaar op aanvraag.

Tand- & groefplaten uit massief vurenhout

Dikte: van circa. 40 x 40 mm tot 260 x 700 mm (andere formaten beschikbaar op aanvraag).

Alle formaten en diktes met gehakte en geborstelde oppervlakken beschikbaar tot 20 meter 

lengte. Vraag ook naar onze mogelijkheden in CNC schrijnwerk! Alle modellen zijn ook 

verkrijgbaar als dakspanten en massief hout met een gehakte of geborstelde oppervlakte. 

Tip: gelamineerde liggers in edel- en massief hout, grote keuze aan ontwerpen beschikbaar 

op aanvraag.

42 US LANDSCAPE WHITE02 TIROL

Gelamineerde liggers en massief hout

02 TIROL 42 US LANDSCAPE WHITE

www.stainer-sunwood.com
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VISUALISATIES

VISUALISATIES

SUN WOOD by Stainer
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De diverse door Stainer vervaardigde design producten in antiekhout, edelhout, beton en 

fotorealisatie, zijn multifunctioneel en kunnen in elk vernieuwend architectonisch ontwerp 

ingepast worden, hoe uitgebreid ook. Sun Wood door Stainer biedt een ruim aanbod 

van design-looks in verschillende uitvoeringen. Reproductie en duplicatie mogelijkheden 

zijn onbegrensd. Gedragen door de waarden van authenticiteit en natuurlijkheid spreken 

onze hout- en betonlook producten aan door hun hoge natuurlijke echtheid en door de 

gebruikte natuurlijke materialen. Al onze producten zijn uniek en met hun bijzondere charme 

en karakter zijn ze als multifunctionele, moderne architectonische elementen, een geschikt 

onderdeel van de perfecte architectonische bouw- en interieurverzorging.

Op architecture.stainer-sunwood.com vindt u al onze opdrukken en bestekken voor de 

planning van uw individueel project.



MULTIPLEX PANEEL - BBS
Stainer opent met de Sun Wood technologie ook het onderwerp massief hout en biedt als 

enige bedrijf ter wereld lamellen en multiplex panelen aan in alle mogelijke opdrukken.

•   gepolijste, geborstelde of gehakte oppervlakken

•   Alle Sun Wood antiek hout ontwerpen

•   Foto‘s en afbeeldingen gedeeltelijk of over het volledige paneel geplaatst, tot 22  

•   strekkende meter.

•   Goud, zilver of metallic is beschikbaar op aanvraag

BBS 125 BBS XL

www.stainer-sunwood.com
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3D SCANNER - FORMATEN TOT 6 x 1,5 m
We zijn erg blij onze nieuwste aanwinst te presenteren: een ultra-moderne 3D-scanner. 

Hierdoor zijn we in staat objecten te digitaliseren tot een grootte van 6 x 1,5 meter. Het 

digitaliseren van grote objecten zoals olieverf schilderijen, gravures, schetstekeningen, 

acryl schilderingen, tekeningen, plannen, stoffen en diverse materialen, zijn geen probleem 

voor ons. Bijzondere belichting, speciale lampen, een gelijkmatige verlichting en maximale 

scherpte staan garant voor een uitstekend resultaat. Dit product biedt u vele mogelijkheden: 

van een eenvoudige scan tot een compleet afgedrukt eindproduct in digitaal- of zeefdruk.

SUN WOOD by Stainer
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SUN WOOD ACCESSOIRES
ABS en houtfineer randen: naast fineer van echt hout bieden we ook ABS-

randoplossingen die aansluiten op alle decors

Transparante kleuren en onderhoud: u kunt transparante kleuren, reparatiepen-

nen, houten voorbeelden en andere producten in onze online shop vinden. Voor 

elke houten opdruk de juiste oplossing.

Andere producten vindt u in onze online shop: www.stainer-online.com

www.stainer-sunwood.com/videos

www.stainer-sunwood.com
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SUN WOOD VOORBEELDEN ORDER
Fax: 0043 6588 8040 | office@stainer-sunwood.com | www.stainer-online.com

Firma

Adres

Naam      E-mail

Datum / Stempel / Handtekening

Andere patronen, zie www.stainer-online.com

NL - 07 / 2017

SUN WOOD by Stainer | Gewerbegebiet 205 | 5092 St. Martin / Lofer | Austria

Tel.:   0043 6588 8440 | netherlands@stainer-sunwood.com | www.stainer-sunwood.com

            ANTIEK HOUT ONTWERP A4 VOORBEELD MET CATALOGUS

Het houten paneel met gehakt oppervlak toont 2 verschillende ontwerpen 

in antiek hout. Aanvullend wordt een groot aantal modellen op papier 

getoond. Prijs 10 euro per stuk / netto / exclusief Verzendkosten 

           SUN WOOD BOX

Sun Wood Box circa. 48 x 35 cm, met 7 of 14 verschillende houtvoorbeelden 

uit alle collecties, een lijst van alle massief hout en de juiste brochures. Prijs 

63,25 euro per stuk/ netto / exclusief Verzendkosten

Uw Sun Wood dealer:

TOM LACKNER
Afdelingsmanager

Tel.: 0043 6588 8440 - 73

E-Mail t.lackner@stainer.co.at


