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Beste lezer

Mogen wij ons even voorstellen?
Dequidt Hout is een dynamisch bedrijf waar Wim, Jan & Sabine Pattyn - Dedrie 
- gesteund door hun enthousiast team - elke dag klaarstaan met professioneel 
advies en service. Als vierde generatie blijven we gespecialiseerd in duurzaam hout, 
platen en aanverwanten voor nieuwbouw en verbouwing, interieur en tuin. 

Onze showroom is vrij toegankelijk en toont een mooie keuze van kwalitatieve 
houtproducten naar ieders budget, om van uw interieur een ware parel te maken.
Het tuingebeuren komt ook mooi aan bod buiten in onze tuinexpo (700 m2) en met 
de showroom op het eerste verdiep (200 m2) waar we tuinsets en regenbestendige 
loungesets tonen.

                 Welkom!

Evelyne - Dieter 
receptie & verkoop
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Hout voor nieuwbouw en renovatie
voor professionelen en doe-het-zelvers 
steeds in voorraad in ons overzichtelijk atelier:
n Canadese oregon, grenen en vurenhout
n constructiehout, geschaafd hout (onbehandeld en geïmpregneerd)
n eik, beuk, ayous
n tropisch hardhout: afrormosia, afzelia, bilinga, merbau, padouk, 
 ceder, meranti
n thermowood (thermisch behandeld hout)
onze ervaren medewerkers bewerken professioneel ons massief hout.
n lintzaag (verzagen balken naar kepers of dakspanten)
n 4-zijdige schaafmachine (2 of 4 zijdig schaven)
n breedbandschuurmachine (egaal schuren)
n vlak- en vandiktebank (schaven van kleine hoeveelheden)
n toupie voor profileren

Jasper

HOUT
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Groot assortiment 
plaatmaterialen

n OSB
n WBP, WBP garantie
n MDF, vochtwerend of geprimerd
n MDF zwart
n betonplex
n multiplex berk
n fineerplaten
n houtvezel
n Fermacell
n Gyproc
n Forex hardschuim
n Trespa volkernplaten
n blokplaat
n anti-slipplaten
n melamine- en HPL-platen
n zachtboard

Iedere bestelling
krijgt de

beste zorg.

Luc
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Geluids- en warmte-isolatie
n Rockwool
n Knauf
n harde platen PIR / PUR / XPS
n dampscherm
n Soundblock van Gyproc

Nog te vinden in onze houtshop:
n houtverbinders, zoldertrappen
n lijmen, nagels en schroeven
n Veluxramen en -gordijnen, koepels
n bescherming- en onderhoudsproducten
 Woca en Duthoo

       Prijs-kwaliteit, zéker weten! 

Onze absolute voorkeur! Alle ma-

terialen zijn steeds top, en hun 

aanbod biedt 1001 mogelijkhe-

den voor toepassingen in interieur 

en exterieur. Van brute bouwma-

terialen en panelen tot verfijnde 

decoratieve materialen voor inte-

rieurafwerking kunnen we bij Jan 

en Sabine terecht. Hun zaak is 

perfect gelegen en de communi-

catie loopt heel vlot.

D.M., Alveringem

“ 

”



Werkbladen

in hout
n eik met wankanten
n eik, beuk, rubberwood, teak, notelaar, …

in laminaat (HPl)
n rechte hoek
n afgeronde hoek
n uitgebreid assortiment

bewerkingen
n verzagen in lengte en breedte
n uitsparingen voor kookplaat, spoelbak
n afplakken

6
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Clickboard of gipsplaten 

Clickboard, afgewerkte wand- en plafondpanelen 
n geschikt voor vochtige ruimtes
n kleurecht
n geschikt voor inbouwverlichting
n Safe Lock ® kliksysteem
n overschilderbaar

Gipsplaten
n gipsplaten, brand- en waterwerende gipsplaten
n Metal Studs
n toebehoren: schroeven, voegband, pluggen, 
 voegmiddelen …
n verhuur gipsplatenlift

Serge

schilderdeuren 
en inkasten van deuren
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We bieden zaag- en afplakwerk aan
van ons plaatmateriaal voor particulier en professioneel.

n optimalisatie (uitrekenen van plaatmateriaal 
 met zo weinig mogelijk verlies)
n opdeelzaag (verzagen van de plaat)
n afplakken plaat met pvc, HPL, fineer
n etiketteren met nodige informatie van verzaagd stuk

verder ruim aanbod :
n melamine
n laminaat (HPL) op diverse dragers zoals houtvezel, MDF 
 en multiplex
n gefineerde platen
n MDF
n multiplex berk

Johan



ambiance dressing, 
plaatsklare oplossingen

n plafondhoge schuifdeuren 
 met ingebouwde kastruimte
n dressings op maat of modulair
n scheidingsdeuren
n ruime keuze decors

       Reeds 20 jaar loopt 
een sterk commercieel contact 
tussen onze beide firma’s, en dat 
zegt heel veel over wat Dequidt 
betekent voor ons. Namelijk, een 
correcte levering met duidelijke 
prijsafspraken en heel belangrijk, 
een ernstige ‘doorverwijzer’ voor 
particuliere klanten.
Ook bij problemen, direct aan-
pakken en oplossen, geen 
nutteloze discussies. 
Heel tevreden!

F.V., Diksmuide

“ 

”

9

inTerieUr
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Hout in uw interieur 
is een échte must 
en zorgt voor 
een tijdloze warmte.

MoCoPINUs
n vuren, den & ceder
n geschaafd, gezaagd, geborsteld, gehakt
n onafgewerkt of reeds behandeld
n 4 zijden T&G

sTeIGerHoUT
Stellingplanken met cementsluier voor een
warme uitstraling.

BarNWood
Gerecycleerd hout van Oostenrijkse oude 
schuren met een natuurlijke verwering.

 Zelf geen doe-het-zelver en zoek je een 
vakman ? Wij zorgen voor de nodige 

 contacten met de professionelen.
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laleGNo
WoNderWall sTUdIos

n recuperatiehout nl. teak - merbau  
 notelaar - eik …
n 3D wandbekleding
n eenvoudige montage 
  (verlijmd op net of vaste tegel)

 Stijlvol, hartelijk
én bovenal gezellig
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MeIsTer & Parador

n decor- en fineerpanelen 
n eenvoudige en snelle montage
n geschikt voor vochtige ruimtes (niet als spatwand)
n met klassieke tand & groef of klikverbinding
n lengtes van 128cm tot 410cm.
n diverse decors in voorraad
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ParKeT
n massief - meerlaags
n Lindura: fineerparket met hardheid van een tegel
n meer dan 15 verschillende houtsoorten 
 waaronder grenen, lariks, eiken, maar ook afzelia, 
 wengé of bamboe e.a. 
n afwerkingen: vernis, hardwax Duthoo 
 of natuurolie Woca
n toepasbaar op vloerverwarming
 
  NIeT Te verGeTeN
  n lijmproducten en toebehoren van Mapei
  n luchtbevochtigers stadler Form
  n vloermatten verimpex

       Er is een degelijke 
samenwerking! Onder-
tussen zelf geëvolueerd naar 
méér interieur-renovatie…
Parket, plafond, vloeren, 
ook in andere materialen 
zoals mdf en trendy kunststof, 
niks is hen vreemd...
Als woninginrichter is 
Dequidt Hout een échte partner 
die betrokken is bij het reilen 
en zeilen van onze klanten. 
Wij genieten reeds jaren van 
hun sterke service en vlotte 
bediening.

G.P., Veurne

“

”

vloereN, 
ZelF Te PlaaTseN 
oF door 
eeN vaKMaN
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laMINaaT – vINyl
n onderhoudsvriendelijk
n hoge densiteit en minimale uitzetting
n snelle plaatsing dankzij eenvoudige kliksystemen
n naadloze perfectie
n watervaste varianten voor vochtige ruimtes
n formaten tot wel 235 x 2200mm

n vinylvloeren (5mm dik)
n NIEUW pvc-vrij vinyl 

  TiP!  Vergeet uw duurzame ondervloer niet.
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       In de loop der jaren zijn de 
zaakvoerders van Dequidt vrienden
van het huis geworden…
Hun productkennis is op en top en onze 
commerciële contacten verlopen nagenoeg 
dagelijks en correct. 
Onze werkploegen bestellen en halen vlot 
af terwijl ze van en naar de werf rijden. 
De situering van Dequidt is ideaal want 
vanuit Lo naar de kust of naar het binnen-
land via de oprit van de autostrade rijden 
we in en uit hun laad- en winkelzone.
Hun voorraad en stockage-ruimte laat een 
uitermate vlotte service en ophaling toe. 
Na de vele jaren zijn we vertrouwd met 
hun ernstige aanpak en dat willen we 
graag zo houden.

J.V., Lo-Reninge

“

”

Uitgebreid aanbod Woca & duthoo 
n afwerkingsproducten voor binnen en buiten
n onderhoudsproducten in- en outdoor

Problemen met uw vloer? 
water-, vet- of wijnvlekken...

Wij bieden dé oplossing 
met de juiste producten.

 TiP! Verhuur schuurmachine



16

TUin

Genieten in je eigen tuin of op het terras, is pure “luxe”.

Tafels in hoogwaardige teak en gepowdercoated aluminium, 
stoelen in Wicker, Nanotex of zelfs bamboe bieden een hedendaagse look. 
De diningsets zijn perfect combineerbaar met de loungesets.
Ook in een gezellig interieur passen onze meubelen perfect 
en worden in een zeer goede prijs/kwaliteit aangeboden.
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Een extra showroom op het eerste verdiep 
toont de volledige collectie Persoon, hun 
nieuwste trends in loungemeubilair voor 
uw tuin en terras.

De innovatieve materialen en stoffen 
(Sunbrella, Nanotex, Silvertex) zijn 100% 
weer-, water- en UV-bestendig. 

De loungesets bieden een ongezien com-
fort voor duurzaam plezier en zijn combi-
neerbaar met de diningsets.

Parasols en 
schaduwdoeken

Mooi design, hoge kwaliteit 
en lange levensduur

loungemeubilair

voorjaarskorting 
van -20% op alle 
tuinmeubelen
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Zelf geen 
doe-het-zelver 
of zoek je 
een vakman ?

Voor uw tuinprojecten 
kunnen we het contact 
met de creatieve vak-
man of tuinaanlegger 
regelen.

modern

landelijkklassiek
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TUINHUIZeN IN BoUWPaKKeT 
vaN KlassIeK ToT ModerN 
eN sTraK MeT oF ZoNder lUIFel

n geïmpregneerd grenen 
	 of onbehandelde vuren
n iroko (tropisch hardhout)

n volkernplaten
n composiet

NIEUW
n alu-constructie gecombineerd 
 met thermowood, padouk of composiet

composiet

thermowood

iroko
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TUINsCHerMeN & doorloPeNde TUINWaNdeN 
IN HoUT
n geïmpregneerde den
n tropisch hardhout

PoorTeN
n poorten in geïmpregneerde den of tropisch hardhout
n metalen poorten met houten bekleding
n maatwerk mogelijk

voorzie je tuin van de nodige privacy 
en geniet optimaal...
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aNdere MaTerIaleN
n composiet (mengeling hout & pvc)
n glas (helder of opaal)
n aluminium
n Cortenstaal
n PVC
n volkern
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TerrasPlaNKeN 
IN HoUT eN CoMPosIeT
te schroeven of onzichtbaar 
bevestigingssysteem

duurzame houtsoorten:
n padouk 
n ipé 
n bangkirai 
n massaranduba
n thermowood

Composiet in 
diverse kleuren
en vaste lengtes

Huur terrasreiniger en 
Woca Exterior Cleaner
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GevelBeKledING

n houten planchetten: padouk, afrormosia, 
  afzelia, ceder, ayous, thermowood en 
  geïmpregneerd grenen  
n  PVC & composiet planchetten
n  Rockpanel platen
n  houten onderconstructies - dampschermen

n  beitsen & onderhoud 
  met WOCA en Duthoo-producten

       Onze zakelijke en menselijke contacten 
zijn intens en verlopen super correct.
Dequidt Hout is een betrouwbare partner 
die planningsgewijs en kwalitatief heel veel 
betekent voor ons.
Als tuinbouwfirma denken de zaakvoerders 
mee in de nieuwste trends, kortom een toffe 
en zinvolle kruisbestuiving.
Een zakenpartner van hoog niveau!

C.B., Koksijde

“

”



24

co
m

sa
.b

e
co

m
sa

.b
eAlbert 1 Laan 27a | 8630 VEurNE | T 058 31 10 58 | info@dequidt.be | www.dequidt.be

zaterdag van 8.30 >12u I ma tot vrij : toonzaal: 8 > 12u & 13 >18u - magazijn: 7.45 >12u & 13 >17.30u
  

een vól voorjaar, vOOrdeel bij dequidt.
aCTIes op parket, laminaat, vinyl, plafond- en wandbekleding. 
INTeressaNTe voorWaardeN op tuinschermen, tuinhuizen, parasols en tuinhout. 
-20% reCHTsTreeKse voorjaarsKorTING op tuinmeubelen en loungesets van Persoon.

Kom vrijblijvend langs in onze speciaalzaak voor professioneel advies.

Door onze DriVE-iN is vlot afhalen geen probleem 
of we LEVErEN volgens afspraak AAN Huis.


