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ZAANS ZWART



Voordelen van Zaans Zwart
•	 Zowel	PEFC	als	FSC	gecertificeerd	
	 (verschillend	per	profiel)															
• CE-markering
•	 Noord	Europees	hout	(zaagvallend)	KD	18%
•	 Eenlaags	wood	preservative	(verduurzaming)
• Tweelaags verfsysteem
•	 Tien	jaar	garantie	op	de	verflaag*
•	 Korte	levertijden
•	 Veel	variatie	in	modellen	mogelijk
•	 Garantiebepalingen	op	aanvraag	verkrijgbaar

* Mits aan alle gestelde voorwaarden is voldaan 
 (op aanvraag verkrijgbaar)

Zwart geteerd
Net	als	pakhuizen	die	vroeger	zwart	geteerd	werden	zijn	wij	 
met	Zaans	Zwart	ooit	uitsluitend	in	die	kleur	begonnen.	
Ondertussen	kunnen	we	ook	andere	kleuren	in	alle	mogelijke	
dekkende	RAL-kleuren	op	aanvraag	en	in	goed	overleg	voor	
u	verzorgen.	Hiervoor	geldt	wel	een	minimale	afname.	
De	verschillende	profielen	die	we	kunnen	leveren	kunt	u	
vinden	in	ons	productoverzicht.

HOUT	MET	GESCHIEDENIS



Goede wijn behoeft geen krans. Dit geldt zeker 
ook voor Noord Europees vurenhout. Want de 
kwaliteit van hout begint, net als bij wijn, bij het 
groeigebied. Vurenhout is afkomstig van 
de fijnspar, uit het noorden van Scandinavië.
   
Zaans Zwart 
Wilt u uw woning of verlengstuk van uw woning 
(bijvoorbeeld	een	overkapping,	aanbouw,	berging	
of	tuinhuis)	bekleden	met	een	natuurlijk	en	duur-
zaam	product,	welke	is	voorzien	van	een	mooie	en	
kwalitatief hoge uitstraling? Dan is Zaans Zwart 
iets voor u!

Het	met	zorg	geselecteerde	vurenhout	wordt	
gedroogd	en	daarna	geschaafd	en	geprofileerd	
aan	verschillende	profielen	die	zowel	verticaal	als	
horizontaal	toegepast	kunnen	worden.

NOORD	EUROPEES	ZAANS ZWART 



Hoge duurzaamheid 
Zaans	Zwart	is	standaard	voorzien	van	diverse	
verflagen	waardoor	de	duurzaamheid	enorm	
hoog	is.	

De verflaag is als volgt opgebouwd
• Eerste laag
	 Houtverduurzamingsmiddel	dat	beschermt	
 tegen blauwschimmel en houtrot bij 
	 bovengrondse	toepassing	(risicoklasse	3)	
	 4-zijdig
•  Tweede laag
	 RAL	9005	eerste	afwerklaag	4-zijdig
•  Derde laag
	 RAL	9005	tweede	afwerklaag	4-zijdig	

LAAG VOOR LAAG 
Extra informatie 
Voor	de	zaagkanten	en	kopse	
kanten	verkopen	wij	ter	aan-
vulling	randsealer	en	verf	in	
blikken	van	2,5	liter	en	1	liter.

Het	hout	wordt	zorgvuldig	
in	plastic	verpakt	zodat	
er	geen	kans	is	op	
beschadigingen.

Gemak dient de mens
Zaans	Zwart	kan	als	geveldeel	direct	kant	en	klaar	gemonteerd	
worden	dankzij	een	beschermende	jas	van	verduurzamings-
middel	en	verf.	

Onderhoudsvriendelijk
De	zichtzijde	is	altijd	bezaagd	wat	voor	een	betere	verfhechting	
zorgt,	daardoor	is	het	hout	beter	bestand	tegen	weer	en	wind.



PRODUCT	PORTFOLIO

Boards
-	22	x	68	/	142	/	198	mm
-	Zwart	op	voorraad
-	Andere	kleuren	op	aanvraag

Channelsiding
-	18	x	145	mm
-	Werkende	breedte130	mm
-	Zwart	op	voorraad
-	Andere	kleuren	op	aanvraag

Vlotdeel
-	25	x	275	mm
-	Zwart	op	voorraad
-	Andere	kleuren	op	aanvraag

Hoeklat
- 42 x 42 mm
-	Zwart	op	voorraad
-	Andere	kleuren	op	aanvraag

Zweeds rabat
-	10	/	25	x	190	mm
-	Werkende	breedte	175	mm
-	Zwart	op	voorraad
-	Andere	kleuren	op	aanvraag

Rabatdeel
-	18	x	145	mm
-	Werkende	breedte	128	mm
-	Zwart	op	voorraad
-	Andere	kleuren	op	aanvraag



De firma Gras bestaat al sinds 1868
In	dat	jaar	kocht	Floris	Gras	houtzaag-
molen	de	Roode	Leeuw,	een	balkenzager	
in	de	Voorzaan	te	Zaandam.	Aangezien	de	
Voorzaan	in	directe	verbinding	stond	met	
de	Zuiderzee	woonde	Floris	in	een	huis	op	
vloedpalen.	

Korte	tijd	later	sloot	hij	een	compagnie-	
schap	met	zijn	jongere	broer	Gerrit	en	
begon	de	Fa.	F.	&	G.	Gras	met	de	
verkoop	van	achterdelen	voor	de	jenever-
kistjesmakerij	d’Olifant	in	Schiedam.	
Enkele	jaren	later	werd	een	tweede	molen	
aangekocht:	paltrokmolen	de	Nooteboom.	

Vanaf	1916	werd	er	niet	meer	gezaagd	
en	ging	men	uitsluitend	nog	verder	in	de	
handel.	

Gras Wood Wide
Sinds	2017	is	Gras	Wood	Wide	onze	
nieuwe	naam	en	is	de	huidige	directeur- 
eigenaar	de	zesde	generatie	Gras	die	het	
familiebedrijf	leidt.	

De Zaanstreek 
De Zaanstreek is van oudsher de bakermat van de houtindustrie. Het vlakke 
Zaanse land, waar de wind vrij spel heeft, biedt een unieke standplaats voor 
honderden houtzaagmolens. 
In	1630	staan	hier	al	53	van	de	86	houtzaagmolens	die	Holland	dan	in	totaal	telt.	
Niet	zo	vreemd	dus,	dat	wij	onze	oorsprong	hebben	in	deze	streek!	

ZAANSTREEK	GESCHIEDENIS

Gras houtzaagmolen de Roode Leeuw
Foto: De Zaansche Molen



Meer weten? 
Wij vertellen graag over onze passie
Bij	Gras	Wood	Wide	zijn	we	heel	enthousiast	over	ons	eigen	
product	Zaans	Zwart!	Om	alle	ins	en	outs	in	deze	brochure	
te	beschrijven	lukt	niet.	 
Bel	ons	gerust	voor	meer	informatie	over	Zaans	Zwart,	de	
mogelijkheden,	bewerkingen	en	details	op	075	-	616	37	92	
of	mail	naar	info@graswoodwide.com

EVE Architectuur
Het	groene	karakter	en	de	royale	kavels	zijn	kenmerkend	
voor	deze	wijk.	Er	is	veel	ruimte	voor	gemeenschappelijk	
groen	waarbij	rekening	is	gehouden	met	bestaande	boom-
structuren.	Bij	de	bouw	van	negenendertig	zowel	vrijstaande	
als	2-onder-1	kapwoningen	is	o.a.	PEFC	gecertificeerd	Zaans	
Zwart	Zweeds	rabat	toegepast	in	samenwerking	met	Bouw-
center	Nobel	en	Bouwbedrijf	Roosdom	Tijhuis.

Villapark De Steenen Poort - Houten

ZAANS	ZWART	PROJECT



Project Villapark De Steenen Poort in Houten. 
De wijk ligt tegen de oude dorpskern aan, dichtbij 
alle voorzieningen en koestert haar geschiedenis.

EVE Architecten

Gras Wood Wide - De zesde generatie in hout sinds 1868 

Gras Wood Wide BV 
Voorraadhoudend	producent	en	leverancier	van	massief	houten	gevelproducten	in	western	red	cedar,	
Siberisch	lariks,	Lunawood,	Zaans	Zwart,	Sealwood,	Royal	Wood	en	western	red	cedar	Blue	Label	dakshingles.	
Zowel	standaard	profilering	als	maatwerk	geleverd	t.b.v.	gevels.	Eventueel	voorzien	van	een	brandvertragende	
behandeling	en	coating.	Tevens	eigen	gevelconcepten,	waaronder	het	Fix-systeem.

Symon Spiersweg 10, 1506 RZ Zaandam
Tel. 075 - 616 37 92 - info@graswoodwide.com - www.graswoodwide.com
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