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Wat is fineerhout?
Fineer is een dunne laag hout die gesneden wordt uit
een stam.
Fineerhout worden voornamelijk gebruikt voor
interieurtoepassingen in verschillende segmenten.
Het kan zowel gebruikt worden in residentiele
projecten, hotelprojecten, bureaus… Daarnaast kan
fineer ook verwerkt worden tot diverse producten
zoals fineerparket, flexibele fineervellen, fineerhouten
plaatmateriaal, fineerhouten behangpapier…

Fineer geeft dus elk interieur een unieke eigen
uitstraling.
Deze brochure groepeert alle fineer plaatmaterialen
van Decospan die bij Cras verkrijgbaar zijn. Heeft u een
meer specifieke vraag die niet in deze brochure staat?
Geen probleem.
Contacteer uw woodshop voor nog meer mogelijkheden
op bestelling.

1. Snijwijze
Het uitzicht van het fineervel wordt bepaald door de manier waarop men fineerhout snijdt en voegt.
Hieronder ziet u de verschillende snijwijzen van fineer.

Afrol
Boom draait rond zijn
as en wordt zoals een
tapijt afgerold.

Dosse
Tekening met opbouw,
door het hart van de
boom.

Kwartier normal cut

Kwartier rift cut

Rechtdradig, haaks op
de jaarringen.

Boom draait rond zijn
as en er wordt onder
bepaalde hoek haaks op
de jaarringen gesneden.
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Wat is fineerhout?
2. Voegtechniek
Het gesneden hout kan dankzij moderne technologie aan elkaar gevoegd worden tot een fineervel. Onderstaande
illustraties verduidelijken de verschillende technieken die hierbij gehanteerd kunnen worden.
Zo kunt u bepalen hoe uw plaat er uiteindelijk zal uitzien en wat voor uw toepassing de beste keuze is. Wat u ook kiest,
echt hout is altijd uniek en geeft net dat ietsje meer aan uw project!

Boek

Geschoven

Dit is de standaard. Men gaat de
verschillende fineerstroken twee
aan twee gespiegeld voegen. Op
die manier is iedere strook het
spiegelbeeld van de voorgaande.
Met deze techniek kan je perfect de
afwikkeling van een boom illustreren.

Deze voegtechniek wordt vaak
geopteerd indien het fineer
ingekleurd moet worden. Bij het
inkleuren is er geen kleurverschil
waar te nemen tussen de
verschillende fineerstroken op één
plaat.

Gedraaid geschoven

Mixmatch

Hier gelden alle voordelen van een
geschoven fineervel. Daarenboven
speelt hier de bovenzijde en de
onderzijde van de plaat geen
rol. Hierdoor is het voor de klant
ongelofelijk eenvoudig om met een
gefineerde plaat te gaan werken.

Mixmatch, letterlijk “mengen en
passen”, is een techniek waarbij
we het fineerhout van verschillende
bomen met wisselende snijwijzen
willekeurig aan elkaar voegen.
Decospan heeft voor deze techniek
een eigen, gepatenteerde machine
ontwikkeld. Het uiteindelijke vel heeft
de uitstraling van massief hout.
Decospan kan fineren van
verschillende diktes op die manier
verwerken (0,6mm, 1mm, 1,5mm en
2mm). De standaard voegwijze van
dik fineer is altijd mixmatch.

Spiegelvoegen
Deze techniek wordt voornamelijk
toegepast voor hoge panelen met
doorlopende tekening. Ook voor
lange balies of schuifdeuren kan
men deze voegtechniek gebruiken.

Balance matched
Deze voegtechniek wordt enkel
toegepast voor wortelhout.
Hier worden de kleine stukken
wortelfineer symmetrisch aan elkaar
verlijmd.
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3. Kwaliteit
Het bepalen van de juiste kwaliteit is heel belangrijk. Correcte afspraken zijn de basis van tevreden klanten. Daarom
informeren we u graag over de verschillende visuele kwaliteiten van onze gevoegde vellen. Zo kunt u voor elk project de
beste keuze maken in functie van toepassing en budget.

Architectural

Classic

Commercial

• Markante en duidelijke opbouw
• Duidelijke kleur en structuur
• Fineerhout uitstekend geschikt
voor fronten
• Kleine, nauwelijks
waarneembare karaktertrekjes
worden getolereerd
• Selectie van series mogelijk

•
•
•
•

• Kleine gecentreerde noestjes
• Minder uitgesproken structuur
• Grotere, meer markante
knopen
• Verkleuring
• Mineraalstreepje

Structuur met minder opbouw
Lichte verkleuring toegestaan
Kleine knoopjes in het hout
Halve dosse kan voorkomen

Premium Service The Veneerhouse
Maak een afspraak met een fineerconsulent
en kom persoonlijk uw fineer uitkiezen. U kan
rekenen op een professionele begeleiding en het
advies van specialisten. De gekozen stam wordt
volgens afspraak voor u gereserveerd en verwerkt.
Voorafgaand aan de fineerselectie maken we
graag tijd om het project samen met u in detail
te bespreken. Daarvoor ontvangen wij u graag in
the Veneerhouse. The Veneerhouse is Decospan’s
belevingscentrum waar u kan kennismaken met
de uiteenlopende mogelijkheden die fineerhout
kan bieden.
Maak uw afspraak via uw Cras Woodshop.
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Decopanel paneel als drager s

Voegwijze: boek

Decopanel is de productgroep van het gefineerd
plaatmateriaal. Het door Decospan toegepaste HPLT
pers-procedé (High Pressure Low Temperature)
garandeert de beste kwaliteit voor elk type plaat.
Onderstaande tabel geeft een overzicht weer van de
artikelen die wij bij Cras op voorraad hebben (voegwijze:
boek).

MDF-plaat

Multiplex plaat

Eik
Eik kwartier

comm. A/R
comm. A/B
comm. A/B
classic A/B
classic A/B

9x3050x1220
19x2500x1240
19x3050x1220
19x2800x2070
19x3050x1220

Eik vals kwart.

arch. A+beeld/A
arch. A+beeld/A

19x2500x1240
19x3050x1220

Eik kw. kl. spiegel classic A/B (PREFINISHED) 19x2800x2070
A/B 26/10
23x3050x1220
26/10 = 2 mm B overgefineerd
met 0,6mm A in boek gevoegd
Ideaal om groeven in te frezen!

Eik dosse

classic A/B

Eik kwartier

comm. A/R
comm. A/R
comm. A/B
comm. A/R

9x2500x1220
13x2500x1220
19x2500x1220
19x2500x1220

comm. A/B
comm. A/B

11x2500x1220
19x2500x1220

classic A/R

19x2500x1220

classic A/R

16x2500x1220

Beuk
Witte beuk

Afrormosia
Afrormosia

Afzelia
Afzelia

19x2800x2070

Berk
Berk

Eik

classic A/B
19x3050x1220
(halve afrol boek gevoegd)

Multiplex plaat: deurmaten
Eik kwartier

comm. A/R

19x2150x1220

comm. A/B
classic A/B

4,6x2500x1220
4,6x2500x1220

comm. A/B

19x2500x1240

Notelaar
Notelaar

classic A/B

19x2500x1240

Triplex plaat
MDF-plaat (vochtwerend)

Eik kwartier
Afzelia

Eik
Eik dosse

classic A/B

19x3050x1220

classic A/B+
mixmatch

19x2800x2070

comm. A/B

19x2500x1240

Notelaar
Notelaar
		

Spaanplaat
Eik kwartier

Blokplaat
Sapelli
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Kantenband
14

EDGE BANDING

Voor de randafwerking van uw fineermeubel kan u gebruikmaken van kantenbanden. Onze
kantenbanden worden geleverd op rol van 50 lopende meter. De kanten zijn beschikbaar in
voorgelijmde of niet-voorgelijmde versie.

50 m

2

50 m

4

To offer our cust
edge bandings w
means that ther
‘scratched’ finis
rolls of 50m in 2
The brushed edg
and the scratche

(NLD) Om onze klanten van een
totaaloplossing te voorzien zijn eveneens
kantenbanden beschikbaar met dezelfde
oppervlaktebehandeling als de platen. Dit
impliceert dat er kantenbanden beschikbaar
zijn in een "brushed en "scratched" afwerking.
De kantenbanden zijn beschikbaar op rol van
50 m in 2 breedtes namelijk 26 mm en 46 mm.
De geborstelde kantenbanden hebben een
dikte van 1 mm en de gescratchte van 0,8 mm.

(FRA) Afin de vous donner une solution totale,
Decospan offre aussi les chants assortis, c’està-dire, des chants brossés (‘brushed’) ou bruts
de sciage (‘scratched’).
Les chants sont disponibles sur un rouleau de
50 m en 2 largeurs, à savoir, 26 mm et 46 mm.
Les chants brossés ont une épaisseur de 1 mm
et les chants bruts de sciage de 0,8 mm.

(D
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e
p
G
s
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Decoflex papier als drager s

Decolam laminaat als drager s

Decoflex is een gevoegd vel fineer dat gemakkelijk te
verwerken is. Het gevoegd fineer wordt eerst op een
papier geperst, dan worden de houtvezels gebroken
en ten slotte wordt het nog eens voorgeschuurd met
korrel 150.

"The OAK Co
Decolam is een gevoegd vel fineer dat op een papier
superior qua
where you ca
side. Only th
geïmpregneerd met fenolhars is geperst. Hierdoor
quality. The s
date so that every panel is clea
bekomen we een stevig vel dat nog flexibel genoeg
and logo is your guarantee of q
is om eenvoudig te verlijmen op heel licht gebogen
oppervlakken. Decolam is perfect geschikt voor de
productie van deuren of andere meubelonderdelen.

(NLD) "The OAK Collection" staat
topkwaliteit. Vertrouw daarom en
Decospan-merkteken op de zijka
beste kwaliteit. De stempel verwi
zodat een duidelijke tracering van
weg probeert Decospan zich te on
garanderen!

(FRA) "The OAK Collection" est sy
supérieure. Alors ayez uniqueme
vous pourrez reconnaître au cach
seule façon d›être sûr de la meill
référence à la date de production
chaque panneau soit possible. De
distinguer et de garantir sa qualit

(DEU) "The OAK Collection" steht
Verlassen Sie sich nur auf Platten
Markierung auf der Seite. Nur so
erhalten. Die seitliche Markierun
so dass eine deutliche Zuordnung
Weise versucht Decospan sich zu
garantieren!

Adagio B1
Allegro B1

1x3050x1250
1x3050x1250
FOLDER OAK COLLECTION.indd 14

Eik vals kwart. arch.
Am. eik vals kw. arch.
Am. notelaar dosse arch.

0,6x3050x1240
0,6x2500x1240
0,6x2500x1240

Voor info rond de bestelling van niet-voorraad
artikelen, contacteer uw Cras Woodshop.

PRODUCT
BUILDER
Stel uw eigen gefineerd product samen!
Op www.decospan.com/be/product_builder/
kan u aan de hand van de product builder het
gefineerd product van uw wens samenstellen. Na
het doorlopen van slechts enkele stappen, bekomt
u een PDF waarmee u heel snel een prijs kan
aanvragen.

Oak Retro Hoboken

Realisatie: Elbeko
Fotografie: Annick Vernimmen

9

Eikenhout staat bij Querkus centraal en kan in
verschillende varianten als duurzaam product in
een interieur worden toegepast.
Een eerlijk en authentiek product, daar staat
Querkus voor. In Querkus worden niet enkel nieuwe
Europese eikenbomen verwerkt, maar ook oude
eiken balken krijgen er een tweede leven. Fineer
uit deze laatste categorie ziet er nog doorleefder en
robuuster uit.
Deze verschillende grondstoffen worden gesneden
tot fineerhout en via een uniek procédé aan elkaar
verlijmd, waardoor een uniek, massief beeld wordt
bekomen.
Deze techniek laat ook toe om verschillende
fineerdiktes te vervaardigen waardoor er voor
ieder budget of toepassing een oplossing wordt
aangereikt.
Het ambachtelijk karakter van dit natuurproduct
komt nog meer tot uiting door het oppervlak
te voorzien van 3D-effecten waardoor het hout
gepolijst of net ruw aanvoelt.

Product Builder: www.querkusdecospan.com
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Querkus look & dikte
Kies de ‘look’ en de ‘dikte’
Bepaal het uitzicht van uw Querkus fineerproduct. Elke ‘look’ is verkrijgbaar in een aantal diktes, die je kiest in functie
van budget of de gewenste ‘touch’. De opgegeven diktes betreffen de fineerlaag zonder nabehandeling.

look 1

look 3

Oak Natural

Oak Retro

0,6 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm

0,6 mm

Oak Natural Adagio

Oak Natural Allegro

Oak Natural Vivace

Oak Retro Hoboken

Oak Retro Harlem

look 2

look 4

Oak Vintage

Oak Smoked

1 mm
1,5 mm

0,6 mm
1,5 mm

Oak Vintage Hoboken

Oak Vintage Harlem

Oak Vintage Baltimore

Oak Retro Baltimore

Oak Smoked Havana

Oak Smoked Arabica

Oak Smoked Robusta
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Querkus touch
Kies de ‘touch’
Volgens de ‘look’ en de ‘dikte’van het gekozen fineer kan u verder gaan afwerken en personaliseren via een aantal
oppervlaktebewerkingen. Beleving en aanvoelen worden zo extra benadrukt.

touch 1

touch 3

Plain

Distressed

De platen zijn enkel
voorgeschuurd met
korrel 120

Willekeurig
aangebrachte
hamerinslagen
creëren een grillig,
doorleefd patroon.
Plain

Distressed type D1

touch 2

touch 4

Brushed

Scratched

Laat de
houtstructuur beter
tot zijn recht komen

Authenticiteit
creëren door unieke
patronen op het
oppervlak aan te
brengen.
Brushed type B1

Brushed type B2

Brushed type B3

Scratched type S1

Scratched type S2

Scratched type S3

Scratched type S4

Scratched type S5
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Querkus op plaat s

Voegwijze: mixmatch

Toplaag: A kwaliteit (voorzijde)
Het Querkus-fineer met de gekozen look, dikte en touch.
Plaat (drager)
MDF: formaat 2500 x 1240 mm en 3050 x 1220 mm
(Andere dragers en afmetingen: op aanvraag)

Tegenlaag (achterzijde)
Een gefineerde plaat moet steeds van een backing worden
voorzien. Deze tegenlaag moet even dik zijn als de toplaag, om
een goede stabiliteit te bekomen.
Mogelijkheden tegenlaag:
A

B+

B

Uitzicht

idem gekozen toplaag

eik natuur, geen specificatie

Spiegel

kleine spiegel

grote spiegel

Losse spiegel

niet toegelaten

klein putje toegelaten,
doch niet afschilferend

toegelaten

Kleurvariatie

homogeen met natuurlijke variatie

geen specificatie

Spint

niet toegelaten

beperkt toegelaten

onbeperkt toegelaten

Voegwijze

mixmatch

mixmatch met repetitie

geen specificatie

Mineraal

beperkt toegelaten

Wormgaatjes

niet toegelaten

Open gebreken

beperkt toegelaten

Voorbereidend
opgestopt

PLAIN: altijd vanaf fineerdikte 1 mm
TOUCH: altijd

standaard opgestopt

niet opgestopt

Open voegen

niet toegelaten

opgestopt toegelaten

toegelaten

toegelaten
beperkt toegelaten

onbeperkt
onbeperkt

Oak Natural
Adagio plain 0,6 mm
Adagio plain 1mm
Adagio plain 1,5 mm
Adagio brushed B1 (1 zijde) 0,6 mm
Adagio brushed B1 (1 zijde) 0,6 mm
Adagio brushed B2 (2 zijden) 1,5 mm
Adagio scratched S1 (1 zijde) 0,6 mm
Adagio scratched S1 (1 zijde) 1,5 mm

A/B
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B

19x3050x1220
20x3050x1220
21x3050x1220
19x2800x2070
19x3050x1220
21x3050x1220
19x3050x1220
21x3050x1220

Allegro plain 0,6 mm
Allegro plain 1mm
Allegro plain 2 mm
Allegro brushed B1 (1 zijde) 0,6 mm
Allegro brushed B1 (1 zijde) 0,6 mm
Allegro brushed B1 (1 zijde) 1 mm
Allegro brushed B1 (1 zijde) 1 mm

A/B 19x3050x1220
A/B 20x3050x1220
A/B 22x3050x1220
A/B 19x2800x2070
A/B 19x3050x1220
A/B 20x3050x1220
A/B+ 20x3050x1220

Allegro brushed B2 (2 zijden) 1,5 mm
Allegro brushed B3 (2 zijden) 1,5 mm

A/B 21x3050x1220
A/B 21x3050x1220

(mdf vochtwerend / allegro in mixmatch)

Vivace plain 0,6 mm
Vivace plain 1mm
Vivace plain 1,5 mm
Vivace scratched S1 (1 zijde) 0,6 mm
Vivace scratched S1 (1 zijde) 1,5 mm

A/B
A/B
A/B
A/B
A/B

19x3050x1220
20x3050x1220
21x3050x1220
19x3050x1220
21x3050x1220

Oak Vintage
Hoboken plain 1 mm
Harlem plain 1 mm

A/A 20x2500x1240
A/A 20x2500x1240

Oak Retro
Harlem brushed B1 (1 zijde) 0,6 mm

A/A 19x3050x1220

Voor info rond de bestelling van niet-voorraad
artikelen, contacteer uw Cras Woodshop.
OPM: Vintage & Retro niet combineren in 1 project!
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Oak Natural Adagio
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Querkus op flex & laminaat s
Flex is een gevoegd vel fineer dat heel gemakkelijk te verwerken is. Het fineervel wordt eerst op een papier geperst en
vervolgens worden de houtvezels gebroken. Hierdoor krijgen we een flexibel vel fineerhout.
Flexibiliteit is de belangrijkste eigenschap van dit product. Flex kunt u in een handomdraai op eender welke ondergrond
verlijmen. Flex kan eveneens gebruikt worden om op een heel snelle manier de kanten van eender welk plaatmateriaal
af te werken.

Toplaag: A kwaliteit
Het Querkus-fineer heeft steeds de A-kwaliteit.
Mogelijkheden toplaag:
• ‘Look’: Oak Natural, Oak Retro, Oak Smoked of Oak Vintage
• ‘Dikte’:
Oak Natural, Oak Retro en Oak Smoked = 0,6 mm
Oak Vintage = 1 mm
• ‘Touch’:
Plain (voorgeschuurd korrel 120)
Brushed type B1
Scratched type S1

Tegenlaag
Papieren onderlaag in de tint van de gekozen ‘look’.

Oak Natural

Oak Retro

Adagio plain (decoflex)		0,6x3050x1240
Adagio brushed B1 (decoflex)		0,6x2750x1220
Adagio scratched S1 (decoflex)		0,6x2750x1220
Allegro plain (decoflex)		0,6x3050x1240
Allegro brushed B1 (decoflex)		0,6x2750x1220
Vivace plain (decoflex)		0,6x3050x1240
Vivace scratched S1 (decoflex)		0,6x2750x1220
Adagio B1 (decolam)		
1x3050x1250
Allegro B1 (decolam)		
1x3050x1250

Hoboken brushed B1 (decoflex)		0,6x2750x1220
Harlem brushed B1 (decoflex)		0,6x2750x1220
Baltimore brushed B1 (decoflex)		0,6x2750x1220

Voor info rond de bestelling van niet-voorraad
artikelen, contacteer uw Cras Woodshop.

Querkus kantenband s
Voor elke ‘look’ werden bijpassende
kantenbanden ontwikkeld.

Oak Natural plain - 50 m
Oak Natural/Retro Harlem brushed - 50 m
Oak Natural/Retro Harlem scratched - 50 m
Oak Vintage/Retro Hoboken brushed - 50 m
Oak Vintage/Retro Baltimore brushed - 50 m
Oak Vintage Harlem brushed - 50 m

0,6x26 mm & 0,6x46 mm
1x26 mm & 1x46 mm
1x26 mm & 1x46 mm
1x26 mm
1x26 mm
1x26 mm

Oak Vintage Hoboken
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Wild Pine

17

Met Nørdus biedt Decospan een toegankelijke
collectie van gefineerd plaatmateriaal die perfect
past bij de trend naar een meer Scandinavische en
modernistische interieurvormgeving.
Voor Nørdus wordt alleen het beste naald- en
berkenhout verzameld en zorgvuldig verwerkt
tot dun gesneden fineer. Op die manier wordt
de grondstof geoptimaliseerd. Geavanceerde
oppervlaktebehandelingen versterken de unieke
schoonheid van hout en benadrukken het 3D
aspect ervan. Een team van trendwatchers heeft
verschillende trendy afwerkingsmogelijkheden
voorgesteld zoals metallic tinten, accenten van
asgrijs of neutraal wit waardoor ‘Nørdus’ in elk
interieur kan geïntegreerd worden.
Deze collectie belichaamt de Scandinavische
levensstijl en voedt ons met gezelligheid en warmte.
Laat u inspireren!

Meer info: www.nordusdecospan.com
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Nørdus de collectie
De Nørdus collectie bevat 8 designs die perfect passen
bij een hedendaags interieur en die aanzetten tot
creativiteit. Daarom zijn er bij elke houtsoort een aantal
mogelijke afwerkingen* met lak of olie voorgesteld.

Door de unieke mixmatch-techniek krijgen de
fineerplaten een massief karakter, zonder optische
onderbreking. Nørdus is verkrijgbaar als gefineerd
plaatmateriaal, flex en bijpassende kantenbanden.

De fineerdikte kan naargelang de houtsoort gekozen
worden tussen 0,6 mm of 1,5 mm. Een dikkere toplaag
biedt de mogelijkheid om het oppervlak meer structuur
te geven door diep te borstelen.

Nørdus wordt nooit afgewerkt* geleverd! De hieronder
vermelde afwerkingen zijn puur ter inspiratie.
Voor meer informatie over de afwerkingen kan u ons
contacteren.

Spring Larch

fineerdikte: 0,6 en 1,5 mm

*Mogelijke afwerkingen (zie ook pg. 32)

Autumn Larch

fineerdikte: 0,6 en 1,5 mm

*Mogelijke afwerkingen (zie ook pg. 32)
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Nørdus de collectie

Winter Larch

fineerdikte: 0,6 en 1,5 mm

*Mogelijke afwerkingen (zie ook pg. 32)

Clean Spruce

fineerdikte: 0,6 en 1,5 mm

*Mogelijke afwerkingen (zie ook pg. 32)

Vivid Spruce

fineerdikte: 0,6 mm

*Mogelijke afwerkingen (zie ook pg. 32)

Honey Pine

Wild Pine
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Nørdus de collectie

Honey Pine

fineerdikte: 0,6 mm

*Mogelijke afwerkingen (zie ook pg. 32)

Snow Birch

fineerdikte: 0,6 mm

*Mogelijke afwerkingen (zie ook pg. 32)

Wild Pine

fineerdikte: 0,6 mm

*Mogelijke afwerkingen (zie ook pg. 32)

22 - Cras Voorraadprogramma Decospan®

Nørdus op plaat

Voegwijze: mixmatch

Toplaag (voorzijde)
Gevoegd vel fineerhout samengesteld volgens de mixmatchtechniek. Hierbij worden stroken fineerhout van verschillende
bomen met wisselende snijwijzen willekeurig aan elkaar gevoegd
tot een volledig vel. Zo ziet de plaat er uit als massief hout.
Door met verschillende platen een doorlopend oppervlak te
creëren, ontstaat er geen optische onderbreking.

Plaat (drager)
18 mm MDF:
formaat 2790 x 1240 en 2500 x 1240 mm (enkel Wild Pine)

Tegenlaag (achterzijde)
Een gefineerde plaat moet steeds van een backing worden
voorzien om een goede stabiliteit te garanderen.
Mogelijkheden tegenlaag:
• Dubbelzijdig: beide kanten evenwaardig afgewerkt met
dezelfde Nørdus design.
• Enkelzijdig: langs één zijde afgewerkt met het Nørdus design.
Meer info i.v.m. de tegenlaag in onderstaande tabel.
DUBBELZIJDIG
Voor- en achterzijde

ENKELZIJDIG
Voorzijde

Achterzijde

SPRING LARCH #06

Lariks / 0,6 mm / mixmatch / B1

Lariks B / 0,6 mm / Plain

SPRING LARCH #15

Lariks / 1,5 mm / mixmatch / B2

Den B / 1,5 mm / B2

AUTUMN LARCH #06

Lariks lichtgerookt / 0,6 mm / mixmatch / B1

Lariks B / 0,6 mm / Plain

AUTUMN LARCH #15

Lariks lichtgerookt / 1,5 mm / mixmatch / B2

Den B / 1,5 mm / B2

WINTER LARCH #06

Lariks donkergerookt / 0,6 mm / mixmatch / B1

Lariks B / 0,6 mm / Plain

WINTER LARCH #15

Lariks donkergerookt / 1,5 mm / mixmatch / B2

Den B / 1,5 mm / B2

CLEAN SPRUCE #06

Fichte / 0,6 mm / mixmatch / B1

Fichte B / 0,6 mm / Plain

CLEAN SPRUCE #15

Fichte / 1,5 mm / mixmatch / B2

Den B / 1,5 mm / B2

VIVID SPRUCE #06

Fichte knopen / 0,6 mm / mixmatch / Plain

Fichte B / 0,6 mm / Plain

HONEY PINE #06

Carolina Pine / 0,6 mm / mixmatch / Plain

Carolina Pine / 0,6 mm / Plain

SNOW BIRCH #06

Berken halfafrol / 0,6 mm / mixmatch / Plain

Berken B / 0,6 mm / Plain

WILD PINE #06

Den volle afrol / 0,6 mm / mixmatch / Plain

-

De Nørdus collectie is standaard niet op voorraad bij Cras.
Voor info rond de bestelling van deze artikelen, contacteer uw Cras Woodshop

Formaat paneel

2790 x 1240 mm

2500 x 1240 mm

onder voorbehoud van wijzigingen - raadpleeg uw Cras Woodshop

Nørdus op flex
Flex is een gevoegd vel fineer dat heel gemakkelijk te verwerken is. Het fineervel wordt eerst op een papier geperst en
vervolgens worden de houtvezels gebroken. Hierdoor krijgen we een flexibel vel fineerhout.
Flexibiliteit is de belangrijkste eigenschap van dit product: het leent zich perfect tot het uitbekleden van gebogen
oppervlakken, het versnijden tot kantenbanden, bekleden van deurbody’s enzovoort.

Toplaag
De toplaag van een Nørdus flex bestaat steeds uit een gevoegd
vel van 0,6 mm.

Tegenlaag
De tegenlaag bestaat uit een papieren onderlaag in een kleurtint
die aanleunt bij de kleur van de gekozen referentie.
SPRING LARCH #06

Lariks / 0,6 mm / mixmatch / B1

AUTUMN LARCH #06

Lariks lichtgerookt / 0,6 mm / mixmatch / B1

WINTER LARCH #06

Lariks donkergerookt / 0,6 mm / mixmatch / B1

CLEAN SPRUCE #06

Fichte / 0,6 mm / mixmatch / B1

VIVID SPRUCE #06

Fichte knopen / 0,6 mm / mixmatch / Plain

HONEY PINE #06

Carolina Pine / 0,6 mm / mixmatch / Plain

SNOW BIRCH #06

Berken halfafrol / 0,6 mm / mixmatch / Plain

WILD PINE #06

Den volle afrol / 0,6 mm / mixmatch / Plain

3000 x 1220 mm

3050 x 1240 mm

2500 x 1240 mm

Nørdus kantenband
Van elk design zijn er bijpassende kantenbanden
ontwikkeld.
Daarnaast is er ook de mogelijkheid om een
kantenband met het uitzicht van dwars doorgezaagde
berken multiplex te kiezen. De fijne laagjes die typerend
zijn voor de opbouw van een multiplexplaat passen bij
de Scandinavische interieurstijl en geven het project
een zuivere, authentieke look.

SPRING LARCH
AUTUMN LARCH
WINTER LARCH

Brushed

CLEAN SPRUCE

0,6x26 mm - 50 m
0,6x46 mm - 50 m

VIVID SPRUCE
HONEY PINE
SNOW BIRCH
WILD PINE

Plain

Shinnoki Smoked Walnut

Realisatie: Cocoon House
Architect: Sander van Eyck
Fotografie: Pam Kat Photography
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Shinnoki is een collectie gebruiksklare,
gemakkelijk te verwerken fineerplaten voor
interieurtoepassingen, met een hedendaags design,
hoge en consistente kwaliteit en een voordelige
prijs. Shinnoki ziet er even mooi uit als een plaat van
massief hardhout en biedt dezelfde voordelen, maar
dan zonder de nadelen. De platen van Shinnoki zijn
een garantie voor homogene kwaliteit. Ze hebben
de levendige uitstraling die typisch is voor hout en
voelen aangenaam aan. Zij passen probleemloos
in projecten voor bedrijven, handelszaken,
horecazaken of woningen en bieden eindeloos
veel mogelijkheden voor houten afwerkingen
van onder andere keukenkasten, kleerkasten en
kantoorinterieurs.
Kenmerkend voor Shinnoki is de mixmatchtechniek. Door houtfineer van verschillende bomen
en meerdere snijtechnieken te combineren,
verkrijgen wij doorlopende oppervlakken zonder
optische onderbrekingen. Het resultaat is een
product van homogene kwaliteit met het levendige
uiterlijk van hout.

Meer info: www.shinnoki.com

Shinnoki Chalk Ash

Dusk Fraké

Realisatie: Privé woning
Architect: Bart Van Wetter

Realisatie: Privé appartement
Architect & realisatie: ILB
Fotografie: Liesbet Goetschalckx

onder voorbehoud van wijzigingen - raadpleeg uw Cras Woodshop

Shinnoki Trend Collectie 2020 s
Gebruiksklare, geborstelde, gebeitste en geverniste platen van houtfineer die geen verdere afwerking behoeven. De
unieke mixmatch-techniek zorgt voor stabiele panelen van hoogstaande kwaliteit.
De platen van Shinnoki lenen zich enkel voor interieurtoepassingen. Ze worden vooral gebruikt voor kasten in woningen,
kantoren en hotelkamers, keukenkasten, inloopkasten, vast meubilair, onthaalbalies enz... Shinnoki is niet geschikt
voor horizontaal gebruik in keukens, badkamers of soortgelijke vochtige ruimtes.

“Sandy beaches” - 4 natuurlijke tinten

Natural Oak

Ivory Oak

Milk Oak

Chalk Ash

Granite Walnut

Dusk Fraké

“Mountain walk” - 6 grijstinten

Desert Oak

Manhattan Oak

Stone Triba

Mineral Triba
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Shinnoki Trend Collectie 2020 s
“Autumn forest” - 3 aardetinten

Frozen Walnut

Cinnamon Triba

Smoked Walnut

“Nightfall” - 3 donkere tinten

Stardust Walnut

Shinnoki Chocolate Oak

Chocolate Oak

Raven Oak

Realisatie: Privé appartement
Architect & realisatie: ILB
Fotografie: Liesbet Goetschalckx

onder voorbehoud van wijzigingen - raadpleeg uw Cras Woodshop

Shinnoki platen
Toplaag (voorzijde)
Gevoegd vel fineerhout samengesteld volgens de mixmatchtechniek. Shinnoki hoeft geen verdere afwerking.

Plaat (drager)
18 mm MDF: formaat 2790 x 1240

Tegenlaag (achterzijde)
Een gefineerde plaat moet steeds van een backing worden
voorzien om een goede stabiliteit te garanderen.
Mogelijkheden tegenlaag:
• Dubbelzijdig: beide zijden hebben dezelfde afwerking, met het
design en beschermingstechniek van Shinnoki.
• Enkelzijdig (op voorraad): voor toepassingen waarbij
slechts één zijde van de plaat altijd zichtbaar is (toplaag).
Als tegenlaag wordt gekozen voor een technisch fineer dat
zodanig wordt gebeitst en gevernist dat het de afwerking van
de voorzijde (toplaag) benadert.
Afgewerkt formaat: 19x2790x1240 mm

Shinnoki laminaat

Shinnoki kantenband & correctiepen
Toplaag
Gebeitst en gevernist
fineer

Tegenlaag
Met fenolhars
geïmpregeneerd
papier.
Formaten:
1x2150x1000 mm of 1x3050x1220 mm

Voor een naadloze afwerking van de randen kan
u kiezen uit ABS-banden en niet-voorgelijmde
fineerbanden in verschillende kleuren en stijlen.
Voor het herstel van kleine beschadigingen en voor
correcties op de platen en kantafwerking zijn er
Shinnoki correctiepennen verkrijgbaar.
Formaten kantenband:
24 of 48 mm x 100 m (fineer)
24 of 48 mm x 50 m (ABS)

De volledige collectie Shinnoki platen zijn standaard op voorraad bij Cras in enkelzijdige uitvoering.
Het Shinnoki laminaat is op voorraad in de 7 eiken uitvoeringen (1x3050x1220 mm).
Contacteer uw Cras Woodshop voor info rond de bestelling uit de Shinnoki collectie.
OPM: Bepaalde Shinnoki kleuren zijn beschikbaar in Parky fineervloeren (niet op voorraad).
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Afwerking van fineerhout
De fineerproducten uit deze folder worden onafgewerkt
geleverd (met uitzondering van Shinnoki) en moeten
nog door de verwerker behandeld worden.
Het Belgische bedrijf Rubio Monocoat
vereenvoudigt de afwerking van een
houten oppervlak tot het aanbrengen
van slechts één enkele laag olie.

Rubio Monocoat olie heeft unieke karakteristieken.
Ze verankert zich binnen enkele ogenblikken met de
bovenste vezels van het hout via moleculaire binding.
Dit zorgt ervoor dat deze oliën ecologisch, hoogwaardig
en eenvoudig toe te passen zijn.
Voor meer informatie over afwerkingen kan u
rechtstreeks contact opnemen met uw Cras Woodshop.

Tools
Cras is dé partner voor Decospan in België. Wij hebben
een ruim voorraadprogramma, snel leverbaar uit stock.
Daarnaast bieden wij professionele tools aan ter
ondersteuning van de interieurvakman:
• Stalenmappen Querkus, Nørdus, Shinnoki, ...
• Losse stalen
• Fineerbijbel

Een bezoek aan Decospan’s belevingscentrum
“The Veneerhouse”, fineer op maat, ... U kan kan steeds
een afspraak met een Decospan adviseur vastleggen via
uw Cras Woodshop.

Cras is erkend
om hout met
ecolabel aan te
bieden.
PEFC/07-31-226/1
Voor duurzaam
bosbeheer

Informeer naar
onze mogelijkheden.

www.pefc.org

Raad en voorraad in onze 17 woodshops
Contacteer steeds uw Cras Woodshop voor het actuele
voorraadpeil. U kan er ook terecht voor alle praktijkinfo en
staalmateriaal.

waregem@cras.be - Industrielaan 5 - tel 056 60 34 44
heule@cras.be - Waterven - tel 056 35 81 43
poperinge@cras.be - Ieperseweg 26 - tel 057 33 31 08
brugge@cras.be - Pathoekeweg 154 - tel 050 31 29 31
oostende@cras.be - Vaartblekersstraat 28 - tel 059 50 16 45
merelbeke@cras.be - Burg. Maenhautstr. 68 - tel 09 252 21 81
relegem@cras.be - Schapenbaan 20 - tel 02 460 02 00
antwerpen@cras.be - Malachietstraat 2 - tel 03 544 08 40
herenthout@cras.be - Atealaan 18 - tel 014 22 15 91
halen@cras.be - Hagelandstraat 30 - tel 013 46 02 80

+

beringen@cras.be - Koolmijnlaan 116 - tel 011 21 25 52
trazegnies@cras.be - Rue de la Marche 28 - tel 071 36 01 05
dottignies@cras.be - Rue de la Barrière de Fer 155 - tel 056 48 98 31

versie 1/02/2021

manhay@cras.be - Rue des Boussines 48 Z5 - tel 086 34 94 00
latinne@cras.be - Rue du Centre 99 - tel 019 69 63 00
s

stockproduct

Kleuren kunnen afwijken van de gedrukte kleur. Fouten en technische
veranderingen voorbehouden.

rebecq@cras.be - Rue du Radoux 47 - tel 02 395 66 72
evere@cras.be - Leuvensesteenweg 923 - tel 02 726 51 21
Alle verdere info en openingsuren op www.craswoodshops.be

