
SAMENAANKOOP 
SJORHOUT

De sjorcontest bewijst het telkens weer: sjorren leeft binnen het KSA-DNA! 
Om deze prachtige sjorconstructies tot stand te brengen, is veilig en kwalite-
itsvol bouwmateriaal nodig. Daarom organiseert KSA elke drie jaar een 
samenaankoop sjorhout! Bekijk de kwaliteit en hoeveelheid van je sjorbalk-
en dus nog maar eens goed, want met deze samenaankoop geven we jullie 
de kans om kwaliteitsvol sjorhout aan te kopen aan een voordelige prijs. 

Het impregneren is onder vacuüm en druk behandelen van hout met chemische 
producten. Het doel is om de natuurlijke levensduur van het hout te verlengen. 

De leverancier verzekert dat het hout lokaal gekapt wordt binnen het kader van 
duurzaam bosbeheer. 

Voor de samenaankoop sjorhout gaat KSA op zoek naar interessante leveranciers om daarna de 
aankoop en levering ervan op te volgen. De scherpe prijs wordt door de bundeling van een hoog 
aantal bestellingen verwezenlijkt, waardoor elke deelnemende KSA geniet van een prijsvoor-
deel. Bekijk hier het huidige aanbod:

Bestellen kan tot en met 27 JANUARI 2021. Let op! Je betaling is pas definitief als je het voorschot 
van 100 euro hebt gestort op het KSA-rekeningnummer BE98 7865 8704 5293. De totaalfactuur 
ontvangt de penningmeester na de levering. 

Geïmpregnwat?

Duurzaam bosbeheer

Let op! Je kan enkel of geschilde of gefreesde palen bestellen. Dit om de leverancier 
niet te overbelasten en de leveringen correct en vlot te laten verlopen. 

Hierbij is de schors van de boomstam er 
als het ware afgeschild, wat zorgt voor 
een grilligere look dan gefreesde palen. 
Deze palen kennen een authentieke toets 
en de kwaliteit blijft daarbij gewaar-
borgd.

Deze zijn door de schaafmachine gewe-
est, waardoor de diameter overal dezelf-
de is. Ze zien er hierdoor egaal uit en zijn 
erg geschikt voor het maken van platfor-
men. In vergelijking met geschilde palen 
zijn ze wel iets zwaarder.

KSA kiest voor niet-geïmpregneerd hout, 
omdat het de duur van de paal slechts 
met twee jaar verlengt. Dat kan even 
goed door het sjorhout op een correcte 
manier te onderhouden. Bovendien ziet 
de paal er bij geïmpregneerde balken 
groen uit en wekt het vaak allergieën op.

Duurzaam, kwaliteitsvol en voordelig

De werkgroep Openluchtleven biedt opnieuw een mooi aanbod aan sjorbalken aan. Zo heb je keuze tussen:
Sjorhout: KSA goes duurzaam

Lengtes en prijzen

BESTELLEN DOE jE ZO

!

!

Wit geschilde palen: Wit gefreesde palen: niet geïmpregneerd

Lengte Gefreesd Geschild
1 m X € 2,20

1,5 m X € 3,10

2 m € 4,90 € 4,10

2,5 m € 6,10 € 5,10
3 m € 7,30 € 6,00
4 m € 10,10 € 8,10
5 m € 13,20 € 11,90
6 m € 22,40 € 13,20
7 m € 28,40 € 14,50
8 m € 33,70 € 16,00

Naast de kwaliteit is ook een goed onderhoud van je balken van belang. 
Het kan de levensduur van je sjorhout met jaren verlengen. Enkele belangrijke tips:

Download het Excel-bestelformulier en vul je bestelling in. 

Verstuur het via mail naar ondersteuning@cjt.be met als  
onderwerp ‘Samenaankoop 2021’.

onderhoud

Zoek een goede opslagplaats. Er moet voldoende verluchting 
zijn en een mogelijkheid om het sjorhout te laten drogen (op 
paletten, afgedankte palen…). 

Zet de palen die je op kamp niet gebruikt 
rechtop. Zo kan de regen naar beneden 
lopen en dringt het niet in de paal.

Spoel je balken een keer per jaar goed af en laat ze 
daarna drogen. Zo worden harsen, kleine schimmels 
en andere stofdeeltjes weggespoeld! Houd ook na-
gels en haken ver weg van sjorhout. 

Laat een paal niet langer dan nodig in de grond steken. Dit 
heeft een slecht effect op de kwaliteit van het sjorhout door 
het vuil en eventuele insecten die zich vastklampen. 


