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alsmede het DoP-certificaat. Novulam wordt geleverd met 

het FSC Mix Credit-certificaat. Novulam is aanwezig op 

het Houtpaviljoen in hal 10. 

Massieve daksporen 
met grote afmetingen
Novulam

TEKST Bert Heijnen FOTO’S  Novulam

Houten daksporen, ook wel juffers genoemd, 

worden van oudsher gebruikt in dakconstruc-

ties om het gewicht van de dakbedekking 

over te brengen op de dragende houtcon-

structies. Producent Novulam presenteert op 

de BouwBeurs massief houten daksporen uit 

één stuk met extra lange lengte en breedte/

hoogte. Ook voor de trappenindustrie is dit 

goed nieuws.

Vurenhouten daksporen die zijn verlijmd tot een maximale 

lengte van 13.500 mm en in hoogte variërend van 320 tot 

400 mm met een dikte van 30 mm. Dat is absoluut wel 

revolutionair te noemen. Dergelijke afmetingen brengt het 

aantal bewerkingen terug en bespaart prefabbouwers en 

timmerbedrijven aanzienlijk in tijd in de productie van 

dakconstructies. En ook voor de trappenindustrie is dit zeer 

interessant nieuws.

Hoge efficiency
Waarom kan Novulam wat anderen niet kunnen? De meeste 

zagerijen zijn machinaal ingericht om sporen te schaven tot 

een maximale breedte/hoogte van 300 mm. Novulam gooit 

er nog een schepje bovenop. De onderneming, die werkt met 

dealer Bouwcenter Nobel Aalsvoort in Lochem, beschikt 

over schaafmachines die kunnen gaan tot standaard 400 mm. 

Op verzoek kunnen ook andere breedtes en hoogtes op maat 

worden geleverd. Ook de maximaal leverbare lengte uit één 

stuk rekt Novulam op. In de meeste zagerijen blijkt de 

beschikbaarheid van stammen voor het realiseren van lange 

lengtes slechts beperkt aanwezig. Novulam van zijn kant 

opereert als producent zo dicht bij de houtproductie dat 

lange lengtes tot 13,50 meter geen enkel probleem vormen. 

Met Novulam is de producent flexibeler in maatvoering, 

waardoor bredere, dikkere en langere producten uit ene stuk 

zijn te realiseren. Dit betekent voor prefabproducenten een 

absoluut voordeel en een hoge efficiency.

Ondanks die lange lengtes voldoet Novulam aan de sterkte-

klasse GL24h en bezit het de Europese CE-certificering, 

1 De meeste zagerijen zijn machinaal ingericht om sporen 

te schaven tot een maximale breedte/hoogte van 300 mm. 

Novulam gaat standaard tot 400 mm.

2 De daksporen zijn opgebouwd uit vurenhouten lamellen, 

verlijmd tot breedtes variërend van 320 tot 400 mm met een 

dikte van 30 mm en een maximale lengte van 13.500 mm. 
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