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Acacia is het meest resistente hout in Europa. In 
buitengebruik heeft het een vergelijkbare levensduur als 
exotisch hout. 

Het is een lokaal en natuurlijk rotvrij hout, het vervangt 
chemisch behandelde palen en speelt in op de groeiende 
vraag van de markt.

Roemenië is de tweede grootste hulpbron in acacia uit 
Europa. De Roemeense bossen zijn dicht. Dit vertraagt de 
groei van de bomen, waardoor het hout zo resistent is.
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foto van een hopboerderij met acaciapalen

1. Introductie



Onze fabriek bevindt zich in Roemenië, tussen verschillende 
grote acacia bosmassieven.

We hebben geen opslagfabriek, we leveren rechtstreeks 
vanuit onze fabriek aan onze klanten in heel Europa.

Het bedrijf  is opgericht door twee Belgen - Clement en 
Ferdinand - die 10 jaar geleden naar Roemenië zijn verhuisd.

Al onze productie wordt opgeslagen in hangars (2.500m² 
onder beschutting) om snel te kunnen inspelen op de 
vragen van onze klanten.  

Wij zijn FSC gecertificeerd.

3

2. Over het bedrijf
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3.     3. Ronde robinia palen

• Ronde palen, met of  zonder schors.

• Gegalvaniseerde stalen antisleepplaten

• Toepassingen: omheiningen, tuning en restauratie van waterlopen, wijnbouw en boomkwekerij
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4.   4. Gezaagde robinia palen

• Gezaagde palen, met of  zonder schors.

• Halfrond of  vierkant

• Toepassingen: omheiningen, tuning en restauratie van waterlopen, wijnbouw en boomkwekerij
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5. Vierkante robinia palen

• Vierkante palen: van 2x2cm tot 20x20cm

• Puntig of  niet

• Toepassingen: pilasters voor poorten, tuning en restauratie van waterlopen, landschapsovergangen
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6. Robinia planken

• Vers gezaagde of  gedroogde planken

• Geslepen of  niet (platen), kwaliteiten A/B/C

• Toepassingen: buitenconstructies, tuning en restauratie van waterlopen
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7.  7. Grote robinia palen

• Palen tot 12 m lengte en 50 cm diameter

• Met of  zonder schors

• Gebruik: buitenconstructies (pergola's), mosselkweek, hopteelt
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8. Geschuurde robinia
palen

• Licht of  volledig geschuurd (totale verwijdering van spint)

• Tot 12 m lengte en 50 cm diameter

• Toepassingen: buitenconstructies (speeltuinen, pergola's, enz.)
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Voor meer informatie:

www.robiniapalen.com

info@robiniapalen.com

+32.473.233.337

http://www.robiniapalen.com/
mailto:info@robiniapalen.com

