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ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN MET HOUTEN GEVELS 

T  075 - 616 37 92
F  075 - 615 60 96

E  info@graswoodwide.com
www.graswoodwide.com

Postbus 1110
1500 AC Zaandam

Symon Spiersweg 10
1506 RZ  Zaandam

Verkoopdivisies
Onder Gras Wood Wide vallen drie verkoopdivisies.

Houtimport Gras 
Import en voorraadleverancier van Grenenhout, Western Red Cedar, Siberisch Larikx, Lunawood  
en Ponderosa Pine. Als afgeleide daarvan gevingerlast en gelamineerd Larikx en Grenen kozijnhout. 
Geleverd in bestek, zowel ruw als eenvoudig bewerkt. 
Zaandam - Tel. 075 - 616 3792

Noord Europese Houtimport
Import en zowel uit voorraad als ook rechtstreekse leveringen in Vurenhout, Canadees CLS/SPF, 
Vuren gelijmde trappanelen en geïmpregneerd tuinhout. Geleverd in volle pakketten ruw of geschaafd.
Zaandam - Tel. 075 - 681 22 11

Gras Gevelproducten 
Import en voorraadleverancier van met name gevelproducten in Western Red Cedar, Siberisch Larikx  
en Lunawood, maar ook halffabrikaten zoals Zaans Zwart potdekselwerk, ventilatielatten en Cedar  
dakshingles en eigen gevelproducten zoals Sealwood en CedarFix. Geleverd als maatwerk voor gevels, 
eventueel met brandvertragende behandeling en coating.
Gramsbergen - Tel. 0524 - 56 15 41

Gras Wood Wide BV heeft 3 verkoopdivisies
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Gras Wood Wide in Zaandam laat graag zien wat er mogelijk is met hout in de gevel.
Informeer daarom naar de mogelijkheden bij onze professionele collega’s 

van Gras Gevelproducten. Zij kunnen u adviseren en begeleiden in uw gevelproject.



NIEUWE NAAM - VERTROUWDE SERVICE

In de loop van de tijd hebben wij diverse ondernemingen overgenomen, 

waardoor wij ons assortiment aanzienlijk hebben verbreed. Onze trouwe 

klantenkring hecht veel waarde aan de directe beschikbaarheid van hout 

in veel verschillende maten en kwaliteiten. Daarnaast waarderen onze 

klanten de kennis van onze medewerkers over de producten en hun 

toepassingsmogelijkheden. 

Waarom Gras Wood Wide? 

De naam ‘BV Houthandel v/h F. & G. Gras’ stamt uit 1917. Nu, 

precies 100 jaar later, is het tijd voor een nieuwe naam. Een die de 

(internationale) lading dekt. Gras Wood Wide verwijst niet alleen 

naar het world wide web, maar ook naar het wood wide web. 

Bomen communiceren met elkaar; onder de grond delen ze voedings-

stoffen en creëren ze hun eigen ecosysteem. Bomen die met elkaar in 

contact staan, kunnen beter overleven. Net als ons bedrijf. Gestart in 1868, 

staan wij nu nog net zo stevig als toen, dankzij de sterke band tussen onze 

verkoopdivisies. Zij werken nauw samen, als een wood 

wide web.

De nieuwe naam Gras Wood Wide maakt deel uit van onze 

toekomstvisie, waarbij alle drie de verkoopdivisies een duidelijke positie 

innemen met hun eigen producten. Gras Wood Wide is 

hierbij de verbindende factor. 

Gras Wood Wide Zaandam

Gras is een familiebedrijf, gestart in 1868.

De huidige directeur-eigenaar, Harry Gras, 

is de vijfde generatie die het bedrijf leidt. 

In de rijke historie van onze onderneming 

hebben wij een vooraanstaande marktpositie 

opgebouwd als voorraadhoudende importeur 

van gecertificeerd en duurzaam geproduceerd 

naaldhout. Wij kopen ons hout overwegend  

in bij zagerijen in Scandinavië en Canada  

maar importeren daarnaast uit Duitsland, 

USA, Baltische Staten en Rusland. 
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PROJEKTEN VAN 2000 - 2017

De brede school Schutters-
plein in Gorinchem
DMV architecten uit Kerkrade 
kozen voor een PureCedar 
gevelbekleding, ondermeer om 
de school een warme uitstraling 
te geven, zodat kinderen naar 
hartenlust in een huiselijke 
omgeving kunnen leren en spelen.

Bataviastad, de bekende 
fashion outlet met gekleurde 
houten gevels
Attika architecten uit Amsterdam 
kozen bij dit ontwerp o.a. voor 
PureCedar, vanwege de gunstige 
kwaliteiten van dit hout. Het is 
makkelijk te verwerken, noestvrij, 
duurzaam en in iedere gewenste 
kleur af te werken. 

Landelijke villa
De architect koos voor onze 
Cedar-Fix geveldelen voor zijn 
ontwerp van een landelijk gelegen 
villa, omdat hij de strakke en wit 
gestucte muren met een natuurlijk 
product wilde accentueren. 
De goede ventilatie van het 
Cedar-Fix systeem, het strakke 
uiterlijk en de snelle montage 
hebben zowel bij de opdracht-
gever als de aannemer tot grote 
tevredenheid over het eindre-
sultaat geleid.

Batavia Stad - Fashion Outlet Lelystad

Villa met Cedar-Fix

Brede school Gorinchem


