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signaalrood B63
(passend bij RAL 3001) *

saffierblauw B52
(passend bij RAL 5003) *

purper violet B64
(passend bij RAL 4007) *

Dit kleurenoverzicht 
geeft een indruk van onze 
beitskleuren met beuken als 
basis

helder oranje B62
(passend bij RAL 2004) *

chateau eiken B80

diepzwart B09

grijs B05
(passend bij RAL 9006/9007) *

eiken cremona B94

BEITSkleuren

Digitale en/of geprinte weergave van de kleuren kan afwijken van de daadwerkelijke kleur. Onder voorbehoud van kleurwijzigingen.

geelgroen B26
(passend bij RAL 6018) *

wit gepigmenteerd B12eiken natuur B57
(passend bij ahorn 45)

noten B40 blank gelakt beuken BLA zinkgeel B43
(passend bij RAL 1018) *

helder blauw B54
(passend bij RAL 5012) *

(*) Zie voor bijpassende 
lakkleuren de aparte 
kleurenkaart “epoxy en lak”
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Deze kaart geeft een indruk van de beitskleuren met beuken als basis. Kleuren kunnen afwijken van de 
oorspronkelijke kleur, wij adviseren u dan ook om vooraf altijd onze gratis kleurstalen op te vragen om 
teleurstellingen achteraf te voorkomen.

De houtkleuren zijn ook in diverse dekkende lakkleuren verkrijgbaar. Zie hiervoor de kleurenkaart “epoxy en 
lak”.

Zit uw kleur of print er niet bij? Op aanvraag is bij Vepa veel mogelijk.
 
Al onze schaaldelen zijn gemaakt van duurzaam PEFC- of FSC-gecertificeerd hout. 
PEFC en FSC stellen wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. 
De eindgebruiker kan er zeker van zijn dat het hout uit goed beheerde bossen komt, doordat het door de 
hele handelsketen wordt gevolgd. In een gecertificeerd bos wordt zorgvuldig gekapt, zodat het bos blijft 
bestaan. Ook voor volgende generaties.
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Deze kleurenkaart is gedrukt op 
milieuvriendelijk FSC-papier.

Vepa B.V.
Industrieweg 31
7903 AH Hoogeveen
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7900 AB Hoogeveen
+31 (0)528 29 71 11
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Van hout met het PEFC-keurmerk weet 
je zeker dat het uit een goed beheerd 
bos afkomstig is. Het PEFC-keurmerk 
geeft aan dat een product afkomstig 
is uit bossen die volgens de PEFC-
normen worden beheerd. Het bos is 
dan aantoonbaar duurzaam beheerd, 
op een manier waarbij de natuur wordt 
beschermd, de rechten en veiligheid van 
werknemers en inheemse bevolking 
worden gerespecteerd en het geoogste 
hout geld oplevert. 

Vepa is in het bezit van het “PEFC 
Chain of Custody” certificaat. Dit 
garandeert dat binnen onze organisatie 
maatregelen getroffen zijn om te 
waarborgen en aantoonbaar te maken 
dat het als PEFC-gecertificeerd 
ingekochte hout intern traceerbaar is 
en dus als PEFC-gecertificeerd product 
verkocht kan worden.

De Forest Stewardship Council (FSC) 
is een internationale organisatie die 
zich inzet voor behoud en verantwoord 
bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt 
van verantwoord bosbeheer wanneer 
op evenwichtige wijze rekening wordt 
gehouden met de ecologische, sociale 
en economische aspecten die bij 
bosbeheer horen.

FSC heeft aan Vepa de CoC-
certificering toegekend. CoC, 
Chain of Custody, betekent dat alle 
bedrijven in de handelsketen in staat 
zijn de stroom FSC-gecertificeerde 
houtproducten apart te houden van 
de overige houtproducten, zowel 
administratief als fysiek, en dat een 
certificeerder heeft vastgesteld dat 
die bedrijven alle daarvoor geldende 
regels in acht nemen.


