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Drenth Verven heeft een roemrijke naam als producent van kwalitatief hoogstaande en betaalbare verfproducten. 

Het productassortiment bestaat uit uiteenlopende bescherming- en verfraaiingsmiddelen die de duurzaamheid van 

de ondergrond in hoge mate bevorderen. Of het nu gaat om hout, metaal of steenachtige ondergronden, voor alles 

heeft Drenth wel een passende oplossing. Vele objecten verspreid door heel het land zijn door de vele jaren heen 

beschermd tegen zowel weers- als mechanische invloeden. Door korte lijnen met haar klanten te onderhouden kan 

Drenth snel schakelen en inspringen op nieuwe ontwikkelingen en specifieke mark gerelateerde vragen en wensen. 

De eigen R&D afdeling bewaakt de continuïteit wat betreft kwaliteit en ontwikkeling. Dit alles maakt Drenth tot een 

betrouwbare partner voor nu en in de toekomst!

Drenth een betrouwbare partner voor 
nu en in de toekomst!
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BLIJVEN GENIETEN 
VAN HOUT MET 
DPU & DECOLTRAN
TRANSPARANTEN



Decoltran
Houtveredeling
Een impregnerende transparante 
houtbescherming voor naald- en 
loo	outsoorten.

Decoltran
EGX Houtfilter
Duurzame, hoogvullende 
transparante afwerking.

DPU Lak 
Blank Glans 
& Satin
Een traditionele, krasvaste, 
blanke lak in een matte of 
satijnglanzende afwerking.

Eigenschappen
• Verkrijgbaar in Glans of Satin.
• Goede vloeiing
• Goede slijtvastheid
• Sneldrogend
• Watervast

Toepassing
Op nieuw en reeds 
behandeld houtwerk zoals 
vloeren, trappen etc.

Eigenschappen
• Ademend
•  Sterke impregnerend

vermogen
•  Geringe filmvorming

Toepassing
Op nieuw en reeds  
behandeld houtwerk, 
buiten.

Eigenschappen
• Goed vloeiend
• UV-bescherming
• Goed glansbehoud

Toepassing
Op nieuw en reeds 
behandeld houtwerk, 
buiten.

DPU Aqua 
Parketlak 
Satin
Satijn glanzende, 
waterverdunbare, harde 
en slijtvaste parketlak.

Eigenschappen
• Sneldrogend
• Goede vloeiing
• Glashelder
• Slijt-, water- en stootvast

Toepassing
Als harde en slijtvaste 
blanke lak voor het 
beschermend behandelen 
van parket.

Nederlanders houden van hout! In ons land wordt hout in grote hoeveelheden 

soorten en afwerkingen toegepast in en aan woningen in zowel binnen als 

buitensitueringen. Om zo lang mogelijk te kunnen blijven genieten van de 

warme en sfeervolle uitstraling die het hout biedt is een duurzame afwerking een 

absolute vereiste. Drenth voorziet hierin door een hierop afgestemd assortiment 

aan hoogwaardige producten.

Duurzame afwerking 
met DPU & Decoltran
WWW.BESTELVERF.NL

https://www.bestel-verf.nl/blanke-lakken/drenth-blanke-lakken/decoltran-houtveredeling-impregneer-voor-hout-binnen-en-buiten
https://www.bestel-verf.nl/blanke-lakken/drenth-blanke-lakken/decoltran-egx-houtfilter-duurzame-blanke-hoogglans-lak-voor-buiten
https://www.bestel-verf.nl/blanke-lakken/drenth-blanke-lak/dpu-aqua-parketlak-satin-blanke-parketlak-op-waterbasis
https://www.bestel-verf.nl/blanke-lakken/drenth-blanke-lak/dpu-aqua-parketlak-satin-blanke-parketlak-op-waterbasis
https://www.bestel-verf.nl/blanke-lakken/blanke-lakken-voor-buiten/dpu-lak-gloss-blanke-lak-op-terpentine-basis
https://www.bestel-verf.nl



