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Dennebos
Hout in de naam – en in het hart

Henry Stoeten, één van de medewerkers bij Dennebos in Raalte
Henry Stoeten, one of the employees at Dennebos in Raalte 

Dennebos Flooring werd in 
1991 als zagerij opgericht 
in het Nederlandse Raalte. 
Al snel na de oprichting 
zijn we begonnen met de 
productie van onze unieke 
vloeren. Natuurlijk kent de 
houtbewerking een lange 
traditie in Nederland, maar 
sterker nog: hout zit bij ons 
in het bloed, in de genen en 
in de naam, dankzij onze 
oprichter en eigenaar Jos 
Dennebos. Het kan dan ook 
niet anders dan dat hout in 
ons hart zit.

In 1991 Dennebos Flooring 
was set up as a sawmill in 
Raalte, The Netherlands. Al-
most immediately we set up 
the production of our unique 
floors following the long 
tradition of woodworking 
in The Netherlands. And if 
your name, like our found-
er’s name, is Jos Dennebos 
(which means pine forest) 
the theme ‘wood’ surely runs 
in our blood and it is very 
much in our hearts.

Dennebos
Wood is in our name –
and in our heart
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Dennebos
Meerlaags vloerdelen

Flooring for Personalities

Dennebos 
Engineered floor boards

EEn snEllE blik op dE voordElEn

Grote vormstabiliteit door berkenmultiplex onderplaat

Duurzaam door dikke 5,5 mm eiken toplaag

Geschikt voor vloerverwarming

ThE advanTagEs aT a glancE

Form retaining due to plywood under construction – fewer gaps

5.5 mm wear layer ensures durability

Can be installed upon under floor heating systems

Door de bijzondere opbouw 
van Dennebos vloerdelen 
met een 12 mm stabiliseren
de onderplaat van multiplex 
als dragermateriaal en een 
massieve hardhouten top
laag van 5,5 mm overtreffen 
onze vloerdelen, ook de 
zeer brede delen, massieve 
vloerdelen. Ook wanneer 
het gaat om de geschiktheid 
voor installatie op vloerver
warming daarnaast is er 
minder neiging tot onge
wenste schotelvorming of 
welving.

The Thick 5.5 mm Oak 
wear layer with the stable 
Birch plywood base en-
sures excellent application 
with under floor heating. 
Our engineered floor board 
have all the benefits of 
solid flooring without the 
inevit able  weaknesses. 
 Engineered floor boards 
retain their trength due to 
the multi- layer construc-
tion. Ulti mately, this means 
less risk of shrinkage and 
less tendency for undesired 
cupping, both of which are 
hard to avoid in solid floors.

Solide constructie: toplaag van 5,5 mm dik eikenhout, onderplaat van 
vormstabiel multiplex.
Wear layer of 5.5 mm solid Oak, under construction made of stable 
Birch ply.
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Onze nieuwste reeks pro
ducten is tevens de oudste. 
Reclaimed Flooring, terug 
gewonnen uit de bestaan
de toepassing en opnieuw 
bewerkt voor een nieuw 
doel, een nieuwe toekomst, 
een nieuwe unieke Denne
bos vloer. Uit oude balken 
worden massieve toplagen 
gezaagd die vervolgens 
verlijmd worden op een wa
tervast verlijmde berken
multiplex onderplaat om een 
stabiel product te creëren, 
geschikt voor het leggen op 
vloerverwarmingsystemen.

Door optimaal gebruik te 
maken van het aanbod oude 
balken belasten we ons 
milieu zo weinig mogelijk. 
De oppervlakte behandeling 
met een 100% natuurlijke, 
afbreekbare hardwaxolie, 
maakt het plaatje compleet.

Our newest range of prod-
ucts is actually our ‘oldest’. 
We proudly present our 
Reclaimed Timber Range. 
Reclaimed timber is timber 
salvaged from old beams 
that we have  professionally 
re-engineered to form ‘new’ 
and desirable modern tim-
ber planks. Engineered to 
provide exceptional stability 
and to perform with under-
floor heating systems. Our 
new ‘old’ timber is the envi-
ronmentalist first choice.
 
In addition, once again not 
compromising the environ-
ment. We use an Eco quality 
biodegradable hardening 
wax oil to enhance and pro-
tect your investment.

Old wood totally new:
Dennebos Reclaimed Wood

Oud hout compleet nieuw: 
Dennebos Reclaimed Flooring

R.03 | Woonhuis in Nijkerkerveen, Nederland
Private house in Nijkerkerveen, The Netherlands
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Oppervlakte kenmerken
Imperfect maar toch perfect 

Surface characteristics
Perfect and Natural  imperfections

Beschadigde velling
Axed bevels

Houtworm sporen
Woodworm holes

Fijnbezaagd
Tate

Niet volledig gestopte 
scheuren en noesten
Not completely filled cracks 
and knots

Spint
Sapwood

R.02 | The Duke’s Golf Course in Nistelrode, Nederland
The Duke’s Golf Course in Nistelrode, The Netherlands
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R.01 & 02 | Hotel in Drachselried, Duitsland
Hotel in Drachselried, Germany
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R.04 | Woning in IJsselmuiden, Nederland
Private home in IJsselmuiden, The Netherlands
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Standard thickness of 17.5 mm, width approx. 220 mm and standard 
length 600 – 2,400 mm. Maximum of lengths under 1,500 does not exceed 
20 % of total. Non-standard thickness of 20.5 mm for increased structural 
stability available at additional cost. 

Het basisproduct met een dikte van 17,5 mm, breedte ca. 220 mm en 
 standaardlengte van 600 – 2.400 mm. Het aandeel van delen korter 
dan 1.500 mm bedraagt niet meer dan 20 %. Dikte 20,5 mm op  aanvraag 
 leverbaar voor het gebruik van Dennebos meerlaags vloerdelen als 
 draagvloer. 

R

R.01

R.05

R.09

R.02

R.06

R.10

R.03

R.07

R.04

R.08
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Dennebos 
Collecties

* Om technische redenen zijn de 
260 – 400 mm brede delen 20,5 mm 
dik. 

** Neemt u alstublieft contact op 
voor de beschikbare breedtes van 
extra lange delen.

S.02 | Appartement in Amsterdam, Nederland
Apartment in Amsterdam, The Netherlands

Wij hebben een overzicht 
van veredelingsmethoden 
in vijfkleurcollecties 
samengesteld.

basis producT

Onbehandelde oppervlakken,
Vallende lengtes 600 – 2.400 mm,
dikte 17,5 mm, Rustieke sortering

spEcialE lEngTEs

3.000 – 5.000 mm **  

spEcialE brEEdTEs

B 120 mm

B 140 mm

B 160 mm

B 185 mm

B 220 mm

B 240 mm    

B 260 – 400 mm *

basic producT

Untreated surface,
Various lengths 600 – 2,400 mm,
thickness 17.5 mm, Rustic Grade

spEcial lEngThs

3.000 – 5,000 mm **  

spEcial widThs

W 120 mm

W 140 mm

W 160 mm

W 185 mm

W 220 mm

W 240 mm    

W 260 – 400 mm *

We have made a selection 
of finishes in a five colour 
collection.

Dennebos 
Collections

* For technical reasons 
260 – 400 mm wide boards 
are 20.5 mm thick. 

** Please contact us for the 
 available widths of extra long 
boards.
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Standard thickness of 17.5 mm and standard length 600 – 2,400 mm. 
Maximum of lengths under 1,500 does not exceed 20 % of total. 

Het basisproduct met een dikte van 17,5 mm en standaardlengte van  
600 – 2.400 mm. Het aandeel van delen korter dan 1.500 mm bedraagt 
niet meer dan 20 %.

D.09 D.10

D.05 D.06 D.07 D.08

D.01 D.02 D.03 D.04

D
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G.05 G.06 G.07 G.08

G.01 G.02 G.03 G.04

G

G.09 G.10

Standard thickness of 17.5 mm and standard length 600 – 2,400 mm. 
Maximum of lengths under 1,500 does not exceed 20 % of total. 

Het basisproduct met een dikte van 17,5 mm en standaardlengte van  
600 – 2.400 mm. Het aandeel van delen korter dan 1.500 mm bedraagt 
niet meer dan 20 %.
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N.09 N.10 N.11 N.12

N.05 N.06 N.07 N.08

N.01 N.02 N.03 N.04

N
Standard thickness of 17.5 mm and standard length 600 – 2,400 mm. 
Maximum of lengths under 1,500 does not exceed 20 % of total. 

Het basisproduct met een dikte van 17,5 mm en standaardlengte van  
600 – 2.400 mm. Het aandeel van delen korter dan 1.500 mm bedraagt 
niet meer dan 20 %.
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S.05 S.06

S.01 S.02 S.03 S.04

S
Standard thickness of 17.5 mm and standard length 600 – 2,400 mm. 
Maximum of lengths under 1,500 does not exceed 20 % of total. 

Het basisproduct met een dikte van 17,5 mm en standaardlengte van  
600 – 2.400 mm. Het aandeel van delen korter dan 1.500 mm bedraagt 
niet meer dan 20 %.
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W.05

W.01 W.02 W.03 W.04

W

W.07 W.08

Standard thickness of 17.5 mm and standard length 600 – 2,400 mm. 
Maximum of lengths under 1,500 does not exceed 20 % of total. 

Het basisproduct met een dikte van 17,5 mm en standaardlengte van  
600 – 2.400 mm. Het aandeel van delen korter dan 1.500 mm bedraagt 
niet meer dan 20 %.
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Met Dennebos samenge
stelde vloerdelen heeft u 
een grote verscheidenheid 
aan legmethodes. Deze 
verscheidenheid maakt het 
mogelijk een Dennebos 
vloer een nog unieker 
 karakter mee te geven.

W.07 | Visgraat vloer in Den Haag, Nederland
Herringbone floor in the Hague, The Netherlands

Dennebos universal timber 
planks can be fitted using 
a variety of installation 
methods. This versatility 
means that Dennebos timber 
creates beautiful inherent 
‘patterns’ within your floor, 
providing you with numer-
ous possibilities from one 
original choice.

Dennebos Universal 
timber planks
Numerous fitting options

Dennebos universele patronen
Verscheidenheid aan legmethodes

sTaafafmETingEn visgraaT

B 120 x L 480 of 600 mm  

B 140 x L 560 of 700 mm  

B 160 x L 640 of 800 mm  

B 185 x L 700 of 875 mm  

B 220 x L 880 of 1.100 mm

board dimEnsions hErringbionE

W 120 x L 480 or 600 mm  

W 140 x L 560 or 700 mm  

W 160 x L 640 or 800 mm  

W 185 x L 700 or 875 mm  

W 220 x L 880 or 1.100 mm

hongaarsE punT (hoEk 60°)

B 120 x L 600 mm  

B 140 x L 700 mm  

B 160 x L 640 o. 800 mm  

B 185 x L 700 o. 925 mm  

B 220 x L 880 o. 1.100 mm

chEvron (anglE 60°)

W 120 x L 600 mm  

W 140 x L 700 mm  

W 160 x L 640 o. 800 mm  

W 185 x L 700 o. 925 mm  

W 220 x L 880 o. 1.100 mm

rEclaimEd EikEn hongaarsE 

punT (hoEk 60°)

B 100 / 220 mm x L op aanvraag

rEclaimEd oak chEvron

(anglE 60°)

W 100 / 220 mm x L on request

alTholzbödEn visgraaT 

B 100 / 220 mm x L op aanvraag

alTholzbödEn hErringbionE

W 100 / 220 mm x L on request
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Blokpatroon
Blockpattern

Visgraat
Herringbone

Dubbele visgraat
Double herringbone

Ladderpatroon
Ladderpattern

Hongaarse punt
Chevron

Halfsteens verband
Brick

Kassette
Cassette

Met de universele 
 vloer delen zijn veelvuldige 
 legwijzes mogelijk.

Universal timber  
planks offer numerous 
 fitting  possibilities.

G.01 | Ladderpatroon gelegd in Bremen, Duitsland
Ladderpattern fitted in Bremen, Germany
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Dennebos 
Individuele vloeren

Bij Dennebos wordt iedere 
opdracht individueel uitge
voerd. Dennebos staat voor 
vloeren met een uitstraling, 
voor persoonlijkheden. Wij 
vervullen graag uw bijzon
dere wensen en stellen uw 
vloer naar uw eigen idee 
samen.

G.06 | Vloer in variable breedte in Hombroich, Duitsland 
Mixed width floor in Hombroich, Germany

Singularity is our aim for 
every floor we produce. 
Dennebos floors radiate 
 individuality for personali-
ties. We aspire to create a 
floor to meet your vision.

Dennebos 
Individual flooring
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I

M274 | XXL vloer in 380 mm breed, geolied in Beerta, Nederland 
XXL floor in 380 mm wide in Beerta, The Netherlands
I.03 | Woonhuis in Pütten, Nederland
Private house in Pütten, The Netherlands

I.01 | Hongaarse punt gelegd in Ouddorp, Nederland
Chevron fitted in Ouddorp, The Netherlands
I.02 | Kantoor in London, England
Office in London, England



20

Fijnbezaagd 
Tate 

Geschaafd
Planed not sanded

Verouderd
Aged

Geborsteld 
Brushed 

Dennebos individuele vloeren
Oppervlaktebehandelingen

Kantenveroudering
Damaged bevel

Geschuurd
Sanded 

Naast de getoonde verede
lingen zijn meerdere kleur
behandelingen mogelijk: 

Roken, behandelen met na
turel olie, behandeling met 
 kleurolie, logen, naturel of 
zwart gestopt.

In addition to the finishes 
shown above, we offer a va-
riety of treatments, such as:

Smoking, lyeing and natural 
and dark filling of knots.

Dennebos 
individual flooring
Finishes

Geschaafd met 
kanten veroudering 
Planed with damaged 
bevel
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1-bis sortering
Prime grade

Rustiek
Rustic grade

Dennebos individuele vloeren
Sorteringsmogelijkheden

Dennebos vloeren hebben 
alles wat hout aan schoon
heid te bieden heeft. Open 
noesten worden met de 
hand gestopt. Op aanvraag 
bieden wij de noestarme 
sortering 1bis tegen meer
prijs aan.

Dennebos floor boards show 
the beauty of nature. Typical 
Oak characteristics will be 
filled properly. On demand 
we offer a less knotty 1-bis 
grade at additional cost.

Flooring for Personalities

W.08 | Woning in Delden, Nederland
Private home in Delden, The Netherlands

Dennebos 
 individual flooring
Grading
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Standaard | Standard
27 x 43 mm

Plat | Straight 
35 x 6 mm

Dennebos
Plinten en trapkanten 

Old Dutch | Old Dutch
29 x 58 mm

addiTional cosT

Smoking  

Oil treatment  

More surface treatments on request.

mEErprijs

Roken  

Hard waxolie behandeling  

Verdere oppervlaktebehandelingen 
op aanvraag.

Dennebos 
Skirtings and stair noses

Plinten en trapkanten 
 worden gemaakt van on
behandeld eiken.

All skirting and stair noses 
are in solid Oak, unfinished.

Plat | Straight 
1 – 3 m | 40 x 40 mm
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Dennebos 
technische informatie

Flooring for Personalities

producT opbouw  
Totale dikte 17,5 of 20,5 mm (12 of 15 mm berkenmultiplex onderplaat); 
5,5 mm toplaag van massief eiken. De delen zijn in de lengte voorzien van 
vellingkant. Visgraat en blokpatroon zijn rondom voorzien van velling
kanten. De 20,5 mm dikke delen zijn op balken te monteren (moet bij 
bestelling aangegeven worden), hart op hart maximaal 400 mm. 
Profiel: vierzijdig groef en veer (Makkelijke passing).

houTvochTighEid  
9 % +/ 1 %

lEngTEs 
600 – 2.400 mm vallende lengtes. Sommige delen kunnen ook 3.000 mm 
lang zijn. Max 20 % korte delen onder 1.500 mm toegestaan. Extra lange 
Dennebos vloerdelen tussen 3.000 en 5.000 mm lang.

brEEdTEn 
120/140/160/185/220/240 und 260 – 400 mm; Delen met een breedte 
tussen 260 en 400 mm worden naar beschikbaarheid in drie breedtes 
 geleverd en zijn altijd 20.5 mm dik. Van de breedste delen worden de 
meeste vierkante meters geleverd. 

oppErvlakTE 
De behandelde producten zijn in de fabriek met Hardwax olie behandeld, 
de vloeren zijn voorgeolied, een vervolgbehandeling na het leggen is 
noodzakelijk. 

bEhandEling 
Na het leggen moeten Dennebos vloerdelen nabehandeld worden.  
Houdt u zich daarbij aan de instructies zoals gegeven op de homepage  
van www.dennebosflooring.com onder 'productdetails – leginstructies  
en behandeling‘.

vloErvErwarming
Dennebos vloerdelen zijn bij inachtneming van de vereisten met 
 betrekking tot het binnenklimaat en de oppervlaktetemperatuur (zie  
www. dennebosflooring.com) geschikt om te verlijmen op warmwater 
vloerverwarming. Voor vloerdelen met een dikte van 17,5 mm geldt: 
 warmte weerstand 0,108 m2 k/W. Bij een dikte van 20,5 mm: 
 warmteweerstand 0,128 m2 k/W Oppervlaktetemperatuur max. 
29 º  Celsius. Restvochtigheid cementvloer maximaal 1,5 %.

TEsTEn 
Emissieanalyse getest volgens normen van het DIBT, getest door het 
EcoInstituut in Keulen (bericht van 29052018). Vuurbestendigheid 
volgens testen van het MPA NRW van 07022008 Clf–S1  
(brandveiligheid: moeilijk ontvlambaar).

bElangrijkE vErwijzing
Leg en onderhoudsinstructies vindt u online op www.dennebosflooring.
com. Monsters, monsterborden en foto‘s kunnen alleen een indruk geven. 
Door de unieke eigenschappen van de grondstof hout kunnen verschillen 
in structuur en kleur voorkomen.

producT spEcificaTions  
Total thickness 17.5 or 20.5 mm (12 or 15 mm birch plywood  construction 
layer); 5.5 mm solid Oak wear layer. The boards are bevelled edged length-
wise. Herringbone and block patterns have bevelled edges all around 20.5 
thick boards are suitable for installation on joists (must be stated on order), 
centre to centre distance max. 400 mm. Planing: four-sided groove and 
tongue (easy fit).

moisTurE conTEnT floor boards 
9 % +/- 1 %

lEngThs 
600 – 2,400 mm variable lengths. Some boards may be 3,000 mm. Amount 
of shorter boards: max. 20 % of total. Extra long Dennebos floor boards: 
ranging from 3,000 to 5,000 mm.

widThs 
120/140/160/185/220/240 and 260 – 400 mm; Boards ranging from 260 to 
400 mm are all 20.5 thick and are offered in three widths depending avail-
ability. Most square metres will come from widest boards.

surfacE 
Finished products are factory pre-treated with hard wax oil, the floor-
boards are pre-oiled, follow-on treatment after installation is necessary. 

TrEaTmEnT and mainTEnancE 
After installation Dennebos floor boards need follow-up treatment. Please 
observe instructions on ‘product details – installation and treatment‘ via 
homepage of www.dennebosflooring.com.

undEr floor hEaTing
In compliance with the requirements regarding indoor humidity and 
sur face temperature (see www.dennebosflooring.com), Dennebos floor 
boards are suitable for glued down installation over warm water under 
floor heating systems. Heat transfer resistance for 17.5 mm floor boards: 
0.108 m2 k/W. Het transfer resistance 20.5 mm floor boards: 0.128 m2 k/W. 
Surface temperature max. 29 º Celsius; max. acceptable residual moisture 
concrete subfloor: 1.5 %.

TEsT rEsulTs 
Emission analysis according to standards of the DIBT, analysed by the 
 Eco- Instituut in Cologne (Notification 29-05-2018). Combustibility notice 
from MPA NRW from  07-02-2008 Clf–S1 (not highly inflammable). 

imporTanT noTEs
For installation- and maintenance instructions, please see online: www.
dennebosflooring.com. Samples and photos can only give you an impres-
sion. Due to the unique characteristics of wood, differences in texture and 
colour may occur. 

Dennebos 
technical information
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