
Maatwerkpartner voor al uw houtbewerkingen! 
Bouw & afbouw - Houten mallen & (transport) verpakkingen 
 
 
Hedo Wanroij is een ervaren speler in de houtbranche. In onze eigen zagerij bewerken wij plaatmateriaal en 
hout voor meerdere doeleinden. Denk hierbij aan alles van hout bij de bouw en de afbouwfase van 
woningbouw, verbouw & renovatie, utiliteitsbouw en projectmatige bouw. En dat is de breedste zin van het 
woord! Daarnaast worden wij ingeschakeld bij het op maat maken van verpakkings- en transportkisten, 
exportrekken en speciale mallen om uw product te beschermen tijdens vervoer of opslag. 

Bouwprojecten (Bouw & Afbouw) 
Bij een bouwproject worden wij in de beginfase van de bouw ingeschakeld ter voorbereiding van het storten van 
beton met houten bekistingen. Vervolgens maken wij onder andere de stelkozijnen voor het bouwproject. Deze 
worden na productie behandeld in onze inpandige spuiterij waar wij gebruik maken van een lakgordijnmachine 
of spuitcabine. Het maken van mallen voor overige bouwconstructies behoort ook tot onze werkzaamheden. 

Ook bij de afbouwfase biedt Hedo u een oplossing in een totaalpakket.  
Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
- boeiborden, overstekken en goten met sierlijsten 
- gevelbekleding 
- dagkanten 
- plinten en vensterbanken 

Houtoplossingen voor transport & opslag 
Bij vervoer van bijvoorbeeld RVS of aluminium bieden onze 
verpakkings- en transportkisten de optimale productbescherming. Het 
op maat maken van mallen behoort ook tot onze portefeuille. Op deze 
manier zijn uw producten tijdens export en opslag stevig verpakt en 
beschermd tegen beschadigen.  Wij denken graag mee als het gaat om 
specifiek maatwerk maar ook standaard werk in grote oplages is geen 
probleem. Onze opdeelzaag kan voordelig veel meters zagen. 
Daarnaast kopen wij plaatmateriaal voordelig in. 

Onvoldoende eigen capaciteit? 
Heeft u een groot project en is er tijdelijk onvoldoende capaciteit in uw eigen werkplaats? Of besteedt u 
structureel om een andere reden (prefab)zaag- of lakwerkzaamheden voor uw bouwproject uit?  
Wij ondersteunen u graag als het gaat om o.a.: 
- zagen en schaven van massief (lengte)hout, balken en plaatmateriaal 
- verwerken van o.a. berken, Okoume of Tricoya 
- zagen en (CNC)frezen van bijv. Trespa of Rockpanel 
- plaatmateriaal voorzien van sponning, facet- of ronde kant 
- diverse CNC bewerkingen zoals het maken van boorgaten, schuin of rond frezen 
- het gronden, sealen of aflakken van diverse houtsoorten 
 
Snelle levertijden - voorraadhoudend 
Omdat wij alles onder 1 dak hebben en allerlei producten uit voorraad kunnen leveren, hanteren wij korte 
levertijden. Met onze deskundige kennis heeft u uw op maat gemaakt hout of plaatmateriaal dus snel op locatie! 

Graag ontzorgen wij onze klant middels persoonlijk contact door op orderniveau technisch advies te geven.  
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