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Bij Decospan geloven we dat hout niet alleen bijdraagt aan een mooi en warm 
woon- en werkinterieur. Het verbetert ook de kwaliteit van het leven. Vanuit dit 
geloof streven we er naar om superieure houtproducten op de markt te introduceren 
en zo houtliefhebbers met elkaar te verbinden tot een netwerk. We willen op die 
manier mogelijk maken dat iedereen van deze prachtige en hernieuwbare natuurlijke 
grondstof kan genieten.

Als bedrijf dat wil antwoorden op de vragen van morgen denken we graag mee 
met de voorschrijver. Bij Decospan kijken we naar de toekomst, spotten we de 
aankomende trends en zetten we voortdurend in op innovatie. Op die manier hebben 
we vandaag al een oplossing voor de vraag van morgen en kunnen we voldoen 
aan de wensen van de bouwheer, voorschrijver en verwerker. In ons uitgebreide 
assortiment producten voor muur-, plafond-, vloer-, meubel- en akoestische 
toepassingen vinden we steeds de juiste oplossing. We hebben alle troeven in huis 
om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van de klant: een schatkist van 
meer dan 150 houtsoorten, state-of-the-art machines, een duurzaam bedrijfsmodel 
en een flexibel team van medewerkers. Daarnaast beschikken we over een reeks 
merkproducten die een toegankelijk antwoord bieden op vaak voorkomende 
interieurvragen.

Visie

Missie Decospan ontwikkelt, produceert en vermarkt houtproducten, met respect voor 
mens en natuur.

Decospan is al drie generaties een betrokken familiebedrijf. Onze passie voor hout 
proberen we door te geven aan iedereen in en rond de onderneming.

We baseren onze naam en langetermijnrelaties op eerlijkheid en vertrouwen. We 
willen een bedrijf zijn waar mensen hun talenten kunnen ontplooien. Daarom 
investeren we in een cultuur die ondernemerschap en initiatief aanmoedigt. Op die 
manier slagen we erin om elke dag opnieuw kwaliteit te leveren. Enkel het beste is 
goed genoeg, in alles wat we doen.

Decospan behandelt zijn medewerkers, klanten, leveranciers en alle andere 
stakeholders met hetzelfde immense respect als zijn grondstof hout. We verwachten 
ook dat het respect wederzijds is.

Wij zijn trots op onze waarden: Passie, respect, eerlijkheid, ondernemerschap, 
uitmuntendheid, duurzaamheid.

Waarden
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Afrormosia3.01

1978 1979 1980Urbain Desmet richt  
Decospan op

Tweede generatie start in het 
familiebedrijf

Eerste export met 
verkoopkantoren in  
UK, Duitsland en  
Frankrijk
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"Een duurzaam gebruik van onze 
basisgrondstof fineerhout krijgt de 

hoogste prioriteit en is verankerd in onze 
bedrijfsfilosofie."

1981 1983 Focus op fineer als basis 
voor alle producten

Eiken Vals Kwartier3.24
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1986

Olmen grijs Amerikaans3.35

1984 1985
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1987 1988 1990
Bouw nieuwe productiesite 
te Menen met doorgedreven 
automatisatie en uitbreiding 
van de capaciteit

Diversificatie met fineer: 
ontwikkeling van Par-ky 
fineervloeren

Noten Amerikaans3.33

"Maak een afspraak met een 
van onze houtconsultants en 
kom uw project in detail met 

ons bespreken, tot en met uw 
persoonlijke fineerkeuze."
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1995 1997
Start van grootschalige 
productie fineerhouten 
meubelcomponenten op maat

"Onze producten slaan de brug 
tussen echt hout, hedendaagse 

interieurvormgeving en 
technische uitmuntendheid."

1996

 Palissander Santos5.23
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Eiken Vals Kwartier3.24
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2000 2001 2002

Eiken Kerngerookt4.02

Bouw van een nieuwe 
productie-eenheid in 
Frankrijk die zich toelegt op 
maatwerk voor de meubel- en 
interieurindustrie.
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"Door een nauwe samenwerking tussen sales, 
marketing en R&D komen prachtige producten tot 

stand. Onze oplossingen zijn steeds innovatief, 
kwalitatief en inspirerend, zonder het ecologische 

aspect uit het oog te verliezen."

Amazakoué3.04
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"Decospan maakt hout opnieuw 
toegankelijk door de keuze en 

verwerking te vereenvoudigen. Zo 
creëren we toegevoegde waarde 

voor alle stakeholders."

2005 2006 2007

Oprichting van DM Furnir 
Kroatië als strategische 
verankering voor de toevoer 
van de hoofdgrondstof  
eik fineer uit Centraal-  
en Oost-Europa

Teak3.41

Een goede akoestiek 
maakt deel uit van 
de totaalbeleving in 
een project. Onze 
akoestische oplossingen 
bieden hierop een 
antwoord.
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2008 2009

Verruiming van de 
toegevoegde waarde door 
verdere afwerking: lancering 
van kant-en-klare fineerplaten 
'Shinnoki'

Derde generatie treedt toe 
tot het bedrijf en legt de 
focus op de ontwikkeling van 
een merkenstrategie en de 
pro-actieve benadering van de 
voorschrijver

Eiken Rustic 

2010

17



Eiken vals kwartier3.24

"We gebruiken hout op een duurzame 
manier. Dat is een van de eenvoudigste 

manieren om de klimaatverandering 
tegen te gaan."

2011 2012 2013

Bouw van een nieuw 
quality center in Menen en 
installatie van extra machines 
voor activiteiten met extra 
toegevoegde waarde 
(borstelen & scratchen)

Oprichting van Decospan 
Kroatië voor de productie 
van fineerhouten platen 
voor de florerende 
Oost-Europese markt
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2014
Lancering van 'Querkus' 

Lariks3.31

2015

Opening van het eerste 
inspiratiecentrum The 
Veneerhouse te Menen voor 
de begeleiding van architecten 
en vaklui door houtconsultants

2016
Integratie van Cabannes SAS 
en lancering van 'Cabbani' 
hoogwaardige volparketvloeren 
à la carte

19



Eik Select

2018 2019
Lancering van 'Astrata' 

Opstart cel business 
development met 
totaalaanbod aan oplossingen 
voor hout

Lancering 'Woodcoustics'

Integratie van Esco
2017

Bouw nieuwe productiesite 
Menen volgens industrie 4.0 
met als doel meer capaciteit, 
verhoogde service en kortere 
leveringstermijnen
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Lancering 'The Twelve'

Overname van de 
voegactiviteiten van Sonae-
Arauco in Castel de Paiva 
Portugal om de voegcapaciteit 
te vergroten en de groei van 
de groep te ondersteunen. Lancering 'Infinite Wood'

2020

"Voor onze medewerkers willen we 
de optimale werkomgeving creëren. 

Hiervoor investeren we fors in 
ergonomie, akoestiek,  
veiligheid, permanente 

opleiding en diverse sport- en 
ontspanningsfaciliteiten."

2021 2022

Noten Amerikaans3.33
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MEUBILAIR, WANDEN & PLAFONDS
CUSTOM-MADE WOOD SOLUTIONS
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"Hout integreren in een 
project kan op uiteenlopende 
manieren. Maar in elk project 

heeft hout een plaats."

MEUBILAIR, WANDEN & PLAFONDS Look  

Onze woodconsultants staan u graag bij met advies om zowel esthetisch als 
technisch het beste product te definiëren. Via onze “custom-made” oplossingen kan 
elk onderdeel van het product tot in de details bepaald worden.

Onze oplossingen op maat bieden eindeloos veel mogelijkheden om tot 
een geslaagd resultaat te komen dat past bij uw wensen en budget. Ons 
assortiment bestaat onder andere uit gefineerde panelen, houten vloeren, 
lambriseringssystemen, akoestische producten, wand- en plafondpanelen, afgekante 
meubelonderdelen, houten balkjes, en nog veel meer.

Voor onze oplossingen op maat kan u kiezen tussen 'Natural Wood' en 'Infinite 
Wood'. De categorie 'Natural Wood' omvat onze unieke collectie van meer dan 
150 houtsoorten. Deze worden volledig naar uw wens verwerkt tot een passend 
product. Om aan iedere klant zijn verwachtingen te kunnen voldoen hebben wij ons 
aanbod uitgebreid met gereconstrueerd fineer onder de categorie 'Infinite Wood'. 
Wat is gereconstrueerd fineer? Dit is nog steeds echt hout, maar dankzij een uniek 
productieproces heeft dit unieke voordelen. De garantie van een uniforme kleur, 
de eindeloze beschikbaarheid en het FSC® label maken van Infinite Wood het ideale 
product voor grotere projecten.

Daarnaast biedt Decospan ook een aantal collecties aan die een antwoord bieden op 
veel voorkomende uitdagingen in interieur. Deze merken maken op die manier het 
voorschrijven en verwerken van fineerhout kinderspel!

CUSTOM-MADE WOOD SOLUTIONS 25
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"Fineerhout verandert  
ook van kleur onder invloed 

van lichtinval."

Fineer Fineer wordt geproduceerd door een stam in dunne laagjes te snijden met een mes. 
In tegenstelling tot massief hout, dat gezaagd wordt, benut fineer de stam optimaal 
en is er geen zaagverlies.

Een boomstam versnijden kan op verschillende manieren (met telkens een andere 
tekening) en verschillende dikten. Standaard kiezen we voor 0,6 mm, maar de meest 
courante houtsoorten zijn ook als dik fineer beschikbaar.

Fineer behoudt de natuurlijke uitstraling en unieke kenmerken van echt hout, 
met authentieke kleur- en patroonverschillen. Om de natuurlijke karakteristieken 
te benadrukken, kunnen we het fineerhout volgens de specifieke smaak van de 
klant verder bewerken. Fineer leeft en blijft door de jaren aan expressie winnen. Bij 
gereconstrueerd fineer wordt er gewerkt volgens een uniek proces waarbij populier 
of ayous hout verwerkt wordt tot een nieuw samengesteld fineervel met zijn typische 
kleur en tekening.

Kiezen We beschikken over een ruime voorraad met meer dan 150 verschillende 
houtsoorten binnen 'Natural Wood' en meer dan 15 referenties binnen 'Infinite Wood'. 
Die schatkamer laat u toe om de keuze te maken die perfect past bij uw project en 
smaak. We begeleiden u graag in dit traject. Deze catalogus biedt een overzicht 
van alle beschikbare houtsoorten. Op onze website vindt u per houtsoort grote 
afbeeldingen. Via onze webshop kunt u van elke houtsoort aparte staaltjes of een 
fineerbijbel met de meest courante houtsoorten bestellen. U kunt ook een beroep 
doen op onze persoonlijke premium service en langskomen in ons inspiratiecentrum, 
waar u eigenhandig fineer kunt selecteren. Op die manier weet u zeker dat het fineer 
volledig aan uw verwachtingen voldoet.

Duurzaam Bomen geven zuurstof aan onze planeet. Zonder zuurstof is er geen leven mogelijk. 
Daarom is het erg belangrijk dat we onze bossen goed beheren en op tijd plaats 
maken voor nieuwe bomen. De volgroeide bomen kunnen we dan inzetten in de 
materialeneconomie. Op die manier verlengen we bovendien de opslag van CO2, 
tijdens de volledige levensduur van onze producten.

Deze duurzame visie staat centraal in ons beleid en we nemen deze 
verantwoordelijkheid op in het 'Pure Wood'-charter. We vragen al onze leveranciers 
om dat charter te ondertekenen en na te leven. Daarnaast is Decospan gecertificeerd 
voor FSC© en PEFC, organisaties die streven naar verantwoord bosbeheer. Hout met 
dit label heeft per definitie een legale en integere herkomst.

Natural WoodMEUBILAIR, WANDEN & PLAFONDS Look  CUSTOM-MADE WOOD SOLUTIONS 27



LICHTE HOUTSOORTEN

2.07
Bamboe 
Natural 

Horizontaal

2.04 
Amapa

2.06 
Ayous

2.02
Ako

2.45 
Bamboe 

Khaki Verticaal

2.03
Ako Afrol

2.05 
Anatolia 

(Koto Gestoomd)

2.01  
Acacia

2.09
Berken 

Halfafrol

2.42 
Vuren (Fichte)

2.40
Tanne

2.41
Vogelogen- 

esdoorn

2.43 
Vuren Ast

2.44  
Zirbelkiefer

2.08  
Bamboe 
Natural 

Verticaal

2.31 
Noorse Den

2.30 
Movingui

2.35 
Populier 

Wit

2.37 
Spitzahorn

2.33
Oregon Pine

2.34
Populier 

Amerikaans

2.32  
Olijfhout

2.24 
Haagbeuk

2.26 
Limba

2.22
Goiabao

2.23
Goiaboa Ondé

2.25 
Koto

2.21  
Eyong Afrol

2.20
Eucalyptus

2.11 
Berken 

Gesneden

2.14 
Carolina Pine

2.15
Den

2.10
Berken  

Geappeld

2.12 
Berken IJs

2.13  
Beuken Wit

2.16
Den met 
Knopen

2.17 
Els

2.18 
Essen Olijf

2.19 
Essen Wit

2.38 
Sycomore

2.39
Sycomore 

Ondé

2.28
Maple

2.27 
Linde

"150 houtsoorten laten u 
toe om de juiste houtsoort 
te kiezen, passend bij uw 

persoonlijke smaak."

De houtsoorten aangeduid
met                kunt u 
terugvinden in de fineermap.
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BRUINE HOUTSOORTEN

3.28
Iroko

3.44  
Eiken Rift

3.17
Curupixa Ondé

3.26 
Framiré

3.27 
Hemlock

3.31
Lariks

3.24 
Eiken Vals 
Kwartier

3.29  
Kastanje

3.01  
Afrormosia

3.09  
Bamboe 
Caramel 
Verticaal

3.06 
Aniegré

3.14  
Ceder Western 

Red

3.47
Eiken Kwartier 
Kleine Spiegel

3.15
Citroenhout

3.07 
Aniegré  

Ondé

3.08
Bamboe  
Caramel 

Horizontaal

3.23
Eiken met 

knopen

3.16
Curupixa

3.02
Afzelia Doussié

3.10
Beuken 

Bruinkern

3.18 
Dibétou

3.04 
Amazakoué

3.12 
Black Fraké

3.20 
Eiken Cluster

3.19 
Eik Spiegel

3.03
Alder Red

3.11
Beuken 

Gestoomd

3.05 
Amazakoué 

Ondé

3.13 
Ceder Libanon

3.21
Eiken Dosse

3.48  
Ziricote

3.42  
Teak Blond

3.43 
Zebrano

3.41  
Teak

3.40  
Taxus

3.38  
Sassafras

3.39  
Tauari

3.37  
Redgum

3.36
Olmen Rood 
Amerikaans 

(Iepen)

3.32  
Mansonia

3.34 
Noten  

Italiaans

3.35 
Olmen Grijs 
Amerikaans

3.33  
Noten 

Amerikaans

Natural WoodMEUBILAIR, WANDEN & PLAFONDS Look  CUSTOM-MADE WOOD SOLUTIONS

Wil je een kleur in het echt zien ?
De houtsoorten aangeduid met een zwarte lijn kunt 

u terugvinden in de fineermap of bestel een staal op 
onze webshop.decospan.com
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RODE HOUTSOORTEN

5.31  
Tineo 

Indische appel

5.33  
Tigerwood

5.30
Tiama

5.28
Sipo

5.27
Sapeli

5.26
Purperhart 
(Amarant)

5.25
Platanen

5.24
Peren

5.23  
Palissander

Santos

5.15  
Makoré

Pommelé

5.32  
Jequitiba

5.22 
Padoek

5.14 
Makoré

5.07 
Jatoba

5.21
Okoumé 

Gesneden

5.13
Louro Faia

5.06
Etimoé

5.10 
Khaya

5.03 
Bubinga

5.20 
Okoumé Afrol

5.12 
Kotibé

5.05 
Eiken Rood 
Amerikaans

5.09
Kersen 

Europees

5.02
Bossé

5.18 
Muirapiranga

5.11
Kosipo

5.04
Ceder

5.17
Moabi

5.16
Merbau

5.08 
Kersen 

Amerikaans

5.01 
Bilinga

Wil je een kleur in het echt zien ?
De houtsoorten aangeduid met een zwarte lijn kunt 
u terugvinden in de fineermap of bestel een staal op 
onze webshop.decospan.com
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4.12 
Amara

4.01 
Ebben  

Makassaar

4.02 
Eiken 

Kerngerookt

4.17 
Eiken Zwart

4.13 
Eucalyptus 

Kerngerookt

DONKERE HOUTSOORTEN

4.04 
Ipé

WORTEL HOUTSOORTEN

1.06 
Myrthe Wortel

1.08
Olmen Wortel

1.09
Populieren 

Wortel

1.10
Vavona 
Wortel

1.07  
Noten Wortel

1.05
Maple Wortel

1.01 
Berken Wortel

1.03 
Essen Wortel

1.04 
Madrona 

Wortel

1.02 
Eiken Wortel

4.14 
Eucalyptus 

Kerngerookt 
Ondé

4.15 
Eucalyptus 

Kerngerookt 
Pommelé

4.03 
Imbuia

4.05 
Moeraseik

4.06 
Noten 

Europees

4.11 
Yaya

4.08 
Sapeli 

Pommelé

4.07 
Palissander 

Indisch

4.09
Sucupira

4.16 
Yaya nero

4.10 
Wengé

4.20 
Louro Preto

4.21 
Lariks 

Kerngerookt

Natural WoodMEUBILAIR, WANDEN & PLAFONDS Look  CUSTOM-MADE WOOD SOLUTIONS 31



32



Het uitzicht van het Natural Wood fineervel wordt bepaald door de 
manier waarop we fineerhout snijden en voegen. De 3 courante 
snijwijzen zijn:

DOSSE KWARTIER 
RIFT CUT

KWARTIER  
NORMAL CUT 

Snijwijzen

Gevlamde tekening door 
dwars door het hart van de 
boom te snijden.

Rechtdradige tekening 
door de boom om zijn as 
te laten draaien waarbij er 
onder een bepaalde hoek 
haaks op de jaarringen 
wordt gesneden.

Rechtdradige tekening 
door haaks op de 
jaarringen te snijden.

Natural WoodMEUBILAIR, WANDEN & PLAFONDS Look  CUSTOM-MADE WOOD SOLUTIONS 33



BOEK GESCHOVEN GEDRAAID GESCHOVEN

Met de hulp van moderne technologie kunnen we het gesneden hout aan elkaar voegen tot een 
fineervel. Onderstaande illustraties verduidelijken de verschillende technieken die we daarbij 
gebruiken. Zo kunt u bepalen hoe uw plaat er uiteindelijk zal uitzien en wat de beste keuze is voor 
uw toepassing. Wat u ook kiest, echt hout is altijd uniek en geeft uw project net dat ietsje meer.

Voegtechnieken

Dit is de standaard voegwijze. De gesneden 
stroken fineerhout worden twee aan twee 
gespiegeld aan elkaar gevoegd. Door deze 
techniek is de beeldafwisseling van de 
boom duidelijk zichtbaar in het gevoegde 
vel.

De fineerstroken worden na elkaar 
afgeschoven en aan elkaar gevoegd. Dit 
is de aangeraden voegtechniek indien het 
fineer moet worden ingekleurd. Omdat 
alle stroken met dezelfde zijde naar boven 
liggen, is er namelijk geen onderling 
kleurverschil.

De kop-aan-voetcombinatie zorgt er voor 
dat het fineerbeeld evenwichter wordt 
gespreid over het volledige vel.

Voorbeeld:  
Houtsoort: Noten Amerikaans 
Snijwijze: DOSSE 
Voegwijze: GEDRAAID GESCHOVEN

Voorbeeld:  
Houtsoort: Noten Amerikaans 
Snijwijze: DOSSE 
Voegwijze: GESCHOVEN

Voorbeeld:  
Houtsoort: Noten Amerikaans 
Snijwijze: DOSSE 
Voegwijze: BOEK

34



Voorbeeld:  
Houtsoort: Noten Amerikaans 
Snijwijze: KWARTIER 
Voegwijze: MIXMATCH

MIXMATCH
Mixmatch betekent "mixen en matchen". We voegen de fineerstroken willekeurig aan elkaar, met variatie in kleur en structuur, maar 
creëren toch een passend geheel. Mixmatch is het fineeralternatief voor het geplankte effect van massief. Het is mogelijk om een 
mix te maken van zowel dosse als kwartier, of van enkel dosse of kwartier.

Voorbeeld:  
Houtsoort: Noten Amerikaans 
Snijwijze: DOSSE 
Voegwijze: MIXMATCH

Voorbeeld:  
Houtsoort: Noten Amerikaans 
Snijwijze: KWARTIER en DOSSE 
Voegwijze: MIXMATCH

"De gekozen voegtechniek 
bepaalt in grote mate mee hoe het 
project er zal uitzien en beïnvloedt 

zo de sfeer in het project."
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CLASSIC

De 3 kwaliteiten verduidelijkt op 
Houtsoort: Eik - Snijwijze: KWARTIER - Voegwijze: BOEK

ARCHITECTURAL COMMERCIAL

- Markante en duidelijke opbouw 
- Uniforme kleur en structuur per stam 
- Uitstekend geschikt voor fronten 
- Kleine karakteristieken zijn toegelaten 
- Grotere seriegroottes 
- Genummerde panelen

- Structuur met minder opbouw 
- Lichte kleurvariaties 
- Kleine knoopjes in het hout

- Kleine gecentreerde knoopjes mogelijk 
- Minder uitgesproken structuur 
- Meer kleurvariatie 
- Levendige tekening

De juiste kwaliteit bepalen is heel belangrijk. Correcte afspraken zorgen voor 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.

Kwaliteiten

In deze commerciële topper hebben de platen meer expressie en een 
wildere structuur, significante kleurnuances en ook knoopjes. De typische 
houtkarakteristieken zijn dus voluit aanwezig. Er worden geen series 
gegarandeerd, maar de voordelige prijs is ongetwijfeld de grote troef.

Dit is de klassieke fineerkwaliteit die in de meeste omstandigheden 
ruim volstaat. Bij Classic wordt fineerhout gebruikt met een aantal 
karakteristieken die eigen zijn aan het hout en die niet storend overkomen. 
De panelen zijn evenwel niet genummerd en de opeenvolgende series zijn 
minder groot en niet gegarandeerd.

Dit is de topkwaliteit. Enkel homogene stammen van een zuivere kwaliteit 
en met een mooie structuur doorheen de opeenvolgende boekjes 
fineerhout komen hiervoor in aanmerking. De platen worden genummerd 
om het beeldverloop perfect weer te geven binnen de platen van een pak.

ARCHITECTURAL

CLASSIC

COMMERCIAL
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De 3 kwaliteiten verduidelijkt op 
Houtsoort: Eik - Snijwijze: DOSSE - Voegwijze: BOEK

ARCHITECTURAL CLASSIC COMMERCIAL

- Vlamtekening met duidelijke opbouw  
- Uniforme kleur en structuur 
- Uitstekend geschikt voor fronten 
- Kleine karakteristieken zijn toegelaten 
- Grotere seriegroottes 
- Genummerde panelen

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

- Kleine gecentreerde noestjes 
- Minder uitgesproken structuur 
- Markante houtkarakteristieken toegelaten 
- Uitgesproken kleurvariaties

"In ons eigen kwaliteitscentrum wordt 
elke fineerbundel gesorteerd. Zo 

garanderen we een constant niveau 
binnen elke categorie."
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"Het verhaal van 
oneindige perfectie."

Innoverend Decospan levert oplossingen met hout voor de interieurbouw. We hebben een breed 
aanbod aan merken en bij complexere projecten denken we mee aan een oplossing 
op maat. Maar we kijken ook naar de toekomst, spotten de aankomende trends 
en zetten voortdurend in op innovatie. Op die manier hebben we vandaag al een 
oplossing voor de vraag van morgen.

Daarom introduceren we nu een volledig nieuwe categorie in ons aanbod, naast 
natuurlijke houtfineren: Infinite Wood. Voor dit unieke product werken we samen met 
Alpi, wereldspeler in gereconstrueerd fineer, en combineren we hun creativiteit met 
onze ambacht en innovatie. Infinite Wood is fineer dat de inherente beperkingen van 
hout overstijgt.

Sterke 
tandem

Alpi hanteert dezelfde waarden als Decospan. En net als wij zet Alpi in op creativiteit, 
design, kwaliteit en duurzaamheid. Samen vormen we een sterke tandem van twee 
partners die voortdurend op zoek zijn naar de juiste manier om hout een plaats te 
geven in de leefomgeving van iedereen.

Deze unieke samenwerking werpt zijn vruchten af. Onze fineerspecialisten en de 
kleurenexperten van Alpi ontwikkelden samen talloze laboratoriummonsters. Die 
liggen aan de basis van Infinite Wood, een prachtige collectie die evenwichtig en toch 
verfijnd is.

Duurzaam Alle referenties kunnen FSC® aangeboden worden, brengen ongeziene perfectie in 
tekening en kleur en kunnen oneindig geschaald worden voor heel grote projecten.
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Samengesteld fineer is het resultaat van een fascinerend procedé,
waarbij het hout via een aantal ingenieuze technologieën wordt verrijkt. 
 We zetten de stappen op een rijtje.

De stammen worden versneden  
tot afrolfineer. Dat gebeurt door 
de stam rond zijn as te laten 
draaien  terwijl een mes een 
dunne laag hout afsnijdt. Het 
hout wordt ook op de juiste 
breedte gekapt.

Alle vellen worden vervolgens  
gelijmd en gestapeld. 
Soms  worden er bijkomend 
 kleurcomponenten aan de 
lijm  toegevoegd, die het 
uiteindelijke  uitzicht van het 
product mee bepalen.

De fineervellen krijgen hun 
kleur. Daarvoor worden ze 
ondergedompeld  in een 
waterbad met een bepaalde  
temperatuur en 
kleurconcentratie. 

De verlijmde fineren worden  
tot platen geperst. Dat kunnen 
vlakke blokken zijn of blokken  
met een bepaalde vorm. 
Ook dat bepaalt mee het 
uitzicht van  het eindproduct.

In functie van de houtsoort 
en het  gewenste design, 
worden vellen  van 
verschillende gekleurde 
fineren  met elkaar gemixt.

Vervolgens wordt de geperste 
stapel tot een mooie blok 
gezaagd.

Deze nieuwe blok wordt tot
 fineer van 0,6 mm gesneden. 
Dit fineer vormt de basis voor 
onze producten.

Afrollen

Lijmen

Kleuren

Persen

Samenstelling  
van het patroon

Zagen Snijden 

03. 

06. 07. 

02. 

05. 

01. 

04. 
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9.01 
Sirius Birch

9.04 
Orion Oak

9.02 
Polaris Pine

9.05 
Vela Oak

9.08 
Lyra Oak

9.03
Hydra Birch

9.06 
Rana Oak

9.09
Atlas Oak

9.07
Atria Oak

NORDICS

OAKS

EXOTICS

9.15 
Mira Wengé

9.17 
Talitha Ebony

9.16 
Corvus Ebony

9.14 
Matar Wengé

9.10 
Antares Teak

9.12
Spica Zebrano

9.13 
Ara Rosewood

9.11 
Altair Teak

"Designs die de schoonheid 
van hout bewaren en eindeloos 

reproduceerbaar zijn."
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Wil je een kleur in het echt zien ?
De 17 designs van Infinite Wood kunt u terugvinden 
in de fineermap of bestel een staal op onze 
webshop.decospan.com
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NORDICS OAKS

In tegenstelling tot 'Natural Wood' moet er bij 'Infinite Wood' geen fineerdikte, snijwijze, voegwijze 
of kwaliteit meer gekozen worden. Elke referentie werd door ons voorgedefinieerd op basis van onze 
jarenlange kennis en expertise en garanderen u de beste look.
In de categorie Nordics vindt u reproducties van berk en den in afrol terug, alsook fineer met het 
uitzicht van dwars berken multiplex. De categorie Oaks is samengesteld uit diverse varianten van 
een perfecte dosse tekening aangevuld met een schitterende reproductie van eiken mixmatch. Tot 
slot is er de categorie Exotics, waar een reeks fineren gebundeld zijn die een duurzaam alternatief 
zijn voor exotische houtsoorten.

9.01 Sirius Birch 9.02 Polaris Pine 9.03 Hydra Birch 9.04 Orion Oak
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OAKS

9.05 Vela Oak 9.08 Lyra Oak9.06 Rana Oak 9.09 Atlas Oak9.07 Atria Oak
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EXOTICS

9.15 Mira Wengé 9.17 Talitha Ebony9.16 Corvus Ebony9.14 Matar Wengé

9.10 Antares Teak 9.12 Spica Zebrano 9.13 Ara Rosewood9.11 Altair Teak
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9.14 Matar Wengé

9.07 Lyra Oak
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TOPLAAG:  
De gekozen look uit het
Natural Wood of Infinite Wood gamma 

TEGENLAAG: Voor een goede stabiliteit moet een gefineerde plaat steeds 
voorzien zijn van een tegenlaag. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.

Decopanel is de productgroep van het gefineerd plaatmateriaal.  
Het HPLT-persprocedé (High Pressure Low Temperature) dat Decospan toepast, 
garandeert de beste kwaliteit voor elk type plaat. Deze unieke methode is het resultaat 
van onze jarenlange ervaring op het gebied van perstechniek en fineerverwerking. 
Bij het bestellen van een gefineerde plaat is het belangrijk dat de juiste drager en 
backing worden geselecteerd. Wij verduidelijken dit in de tekening hieronder.

PANEL
Wood veneered panel

Mogelijkheden bij Natural Wood toplaag:  

• idem als toplaag 

•  idem als toplaag maar in een andere kwaliteit: 
Architectural, Classic, Commercial

•  B-kwaliteit: dezelfde houtsoort als de toplaag maar in een lagere kwaliteit. 
Hierbij zijn restvellen, gesloten fineerfouten, verkleuring en in beperkte 
mate spinthout mogelijk.

•  C-kwaliteit: dezelfde houtsoort als de toplaag maar zonder enige 
esthetische waarde. Spinthout is hier onbeperkt toegelaten en ook open 
gebreken worden beperkt getolereerd.

•  Fabriekskeuze: een alternatief waarbij eender welke houtsoort en kwaliteit 
wordt gebruikt om de plaat te stabiliseren. Zowel spinthout als open 
gebreken zijn onbeperkt toegelaten waardoor deze optie enkel wordt 
aangeraden voor toepassingen waarbij de tegenzijde van de plaat niet 
gezien wordt. 

Mogelijkheden bij Infinite Wood toplaag: 

• idem als toplaag

•  Fabriekskeuze: een alternatief waarbij eender welke houtsoort en kwaliteit 
wordt gebruikt om de plaat te stabiliseren. Zowel spinthout als open 
gebreken zijn onbeperkt toegelaten waardoor deze optie enkel wordt 
aangeraden voor toepassingen waarbij de tegenzijde van de plaat niet 
gezien wordt.
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PLAAT: Keuze uit verschillende types, afmetingen en diktes

MDF-PLAAT
Dit zijn basisplaten van hoge kwaliteit die vervaardigd zijn uit 
houtvezels. Als basis wordt het fijnste houtmateriaal gebruikt 
en dat resulteert in een heel homogene plaat. Dat maakt ze 
heel geschikt voor het betere interieurwerk. 
Beschikbare mogelijkheden: 
MDF, MDF Brandvertragend, MDF Vochtwerend, MDF zwart

SPAANPLAAT
Dit zijn basisplaten van hoge kwaliteit die vervaardigd zijn uit 
houtspaanders. Gefineerde spaanplaten zijn een veelzijdig 
basismateriaal met een goede prijskwaliteitsverhouding. Dit 
materiaal wordt vooral gebruikt bij diverse  
meubel- en keukentoepassingen.
Beschikbare mogelijkheden:  
Spaanplaat, Spaanplaat Brandvertragend, Spaanplaat Vochtwerend

BLOKPLAAT
De standaard blokplaat heeft een massiefhouten kern, 
meestal grenen of populier. Die wordt daarna overgeplakt met 
schilfineer of met een dunne spaan- of MDF-plaat. 
Door de specifieke productopbouw kunnen blokplaten het 
label van "massief hout" krijgen. Ook de schroefvastheid en de 
bewerkbaarheid evenaren de parameters van gewoon massief 
hout.
Beschikbare mogelijkheden: Blokplaat, Blokplaat MDF

MULTIPLEX PLAAT
Een multiplex is opgebouwd uit een oneven aantal lagen schil-
fineer die kruisgewijs op elkaar worden geperst. Hierdoor is dit 
type plaat erg stevig en ideaal voor dragende toepassingen.
Beschikbare mogelijkheden:  
Multiplex, Multiplex populier, Multiplex WBP, Multiplex Berk WPB,  
Multiplex Okoumé WBP, Multiplex Brandvertragend

Raadpleeg de gedetailleerde technische informatie en 
beschikbare afmetingen op www.decospan.com.
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Flexible wood laminate
LAM

Decoflex is een soepel fineervel dat eerst op een papier geperst wordt en waarbij de 
houtvezels vervolgens worden gebroken. Het oppervlak wordt geschuurd met korrel 150 en is 
klaar voor gebruik. Decoflex kan heel eenvoudig verlijmd worden en is perfect geschikt voor 
de productie van deuren of andere meubelonderdelen.

Het Natural Wood voorraadprogramma is beschikbaar voor levering in Europa binnen 72 uur 
na bestelling. Infinite Wood, andere houtsoorten, voegwijzen of uitzonderlijke formaten zijn 
mogelijk op aanvraag.

Raadpleeg het voorraadprogramma, de gedetailleerde technische fiche 
en de verwerkingsinstructies op www.decospan.com.

Decolam is een gevoegd vel fineer dat op een met fenolhars geïmpregneerd papier wordt  
geperst. Hierdoor is Decolam erg stevig en toch nog flexibel genoeg om eenvoudig te 
verlijmen op licht gebogen oppervlakken. Decolam is perfect geschikt voor de productie 
van deuren of andere meubelonderdelen.

Raadpleeg het voorraadprogramma, de gedetailleerde technische fiche 
en de verwerkingsinstructies op www.decospan.com.

Het voorraadprogramma is beschikbaar 
voor levering in Europa binnen 72 uur na 
bestelling. Andere houtsoorten, voegwijzen 
of uitzonderlijke formaten zijn mogelijk op 
aanvraag.

TOPLAAG: De gekozen look uit het
 Natural Wood of Infinite Wood gamma  
 (enkel mogelijk met fineer van 0,6 mm)

TOPLAAG: De gekozen look uit het
 Natural Wood of Infinite Wood gamma  
 (enkel mogelijk met fineer van 0,6 mm)

Papieren onderlaag in een tint 
die aansluit bij de gekozen houtsoort.

Papier dat geïmpregneerd 
is met fenolhars.

Decoflex wordt geproduceerd  
met een formaldehydevrije lijm.

FLEX
Flexible wood veneer
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Voor dit product worden 2 vellen fineer 
op elkaar geplakt. Als tegenlaag wordt 
meestal dezelfde houtsoort gekozen van 
een lagere kwaliteit.

2x LANGS
Deze 2-PLY kan je  
licht zandstralen of 
zwaar borstelen.

3-PLY 
3x LANGS
Omdat de nerven van het hout in 
dezelfde richting lopen, krijg je een 
mooi doorlopend oppervlak dat zich 
ideaal gedraagt om te zandstralen.

Als je enkel gaat groeven, is het 
beter om de optie LANGS-DWARS-
LANGS te kiezen. In zo'n vel is het 
spanningsveld egaler verdeeld, wat 
het product nog stabieler maakt.

Decoply is opgebouwd uit twee of drie lagen fineer met basislagen van dezelfde 
houtsoort of van een goedkoper alternatief. Door de unieke opbouw kan Decoply nog 
geborsteld of gezandstraald worden. 

Raadpleeg de gedetailleerde technische fiche en de verwerkingsinstructies  
op www.decospan.com.

Multiple veneer layers
PLY

TOPLAAG: De gekozen look uit het
 Natural Wood of Infinite Wood gamma

ROLL
Veneer edge banding

Voor de randafwerking van uw fineermeubel kunt u 
terugvallen op ons gamma fineerkanten. Van de meest 
courante houtsoorten is er een permanente voorraad.  
Deze worden geleverd op rol en zijn met vlies versterkt.  
De kanten zijn geschuurd en niet voorgelijmd.

Raadpleeg het voorraadprogramma en de 
technische informatie op www.decospan.com.

2-PLY
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De klassieke houten lambrisering bestaat uit planken die met een tand en groef 
naast elkaar worden gemonteerd op een achterliggende structuur. Decospan heeft 
hiervoor een uniek profiel ontwikkeld waarmee de planken onzichtbaar kunnen 
bevestigd worden met een nagelpistool of metalen clips.  
Het formaat van de planken kunt u in overleg met een van onze calculatoren bepalen.

Tegel (plafond)

Plank (lambrisering)

Voor de afwerking van uw plafond kunnen we ook gefineerde tegels ontwikkelen. 
Hierbij houden we rekening met uw technische, esthetische en budgettaire eisen.  
U bepaalt zelf de toplaag en randafwerking. De tegels kunnen worden afgekant maar 
ook voorzien worden van een tand en groef of ander profiel.

Naast standaardproducten gaan we nog een stap verder: in de maatwerkafdeling 
ontwikkelen en produceren we lambriseringsplanken, houten balkjes of gefineerde 
tegels naar wens van de klant.

De gekozen look uit het Natural Wood of Infinite Wood gamma 

Tand en groef voor eenvoudige montage

De gekozen look uit het Natural Wood of Infinite Wood gamma 

Er is een gestandaardiseerde versie 
beschikbaar onder het merk Astrata. 

Meer info op pagina 73.
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Balk

Op maat van uw project kunnen we houten balken ontwerpen en vervaardigen die de 
ruimte indelen zonder zones volledig af te sluiten. Ze behouden de mogelijkheid tot 
doorkijk maar creëren tegelijk aangename compartimenten. Naast hun esthetische 
meerwaarde vormen de houten balken dus ook een functionele oplossing voor 
ruimelijk ontwerp.

Daarnaast kunnen ook balken vervaardigt worden die slechts aan drie zijden zijn 
gefineerd. Deze balken moeten nog op een onderliggende structuur worden 
gemonteerd. Dit kan op verschillende manieren, zoals lijmen, spijkeren, met houten 
deuvels of met een groef en verbindingslat. Optioneel kunnen boringen of een groef 
voorzien worden om de montage te vereenvoudigen. 

De troeven van gefineerde houten balken zijn de veelzijdigheid aan mogelijkheden 
vanwege de vele houtsoorten in ons gamma, de lengte van de balken en de hogere 
stabiliteit ten opzichte van massief hout.

Akoestische oplossingen

Onze akoestische oplossingen zijn een plezier voor oog en oor. Ze verlenen een 
ruimte de decoratieve schoonheid van echt hout en corrigeren tegelijk de nagalm 
van de menselijke stem. Onze dempende panelen verhogen het akoestisch comfort, 
ook in ruimtes met veel achtergrondlawaai. Decospan biedt de internationale 
projectmarkt een breed assortiment efficiënte, decoratieve en duurzame 
geluidsabsorberende panelen aan, op maat van elke toepassing. 

De akoestische oplossingen op basis van het Helmholtz-principe bestaan uit een 
hoogwaardige kern met een toplaag van echt hout. De panelen zijn zowel 'unfinished' 
als 'prefinished' verkrijgbaar. Ons ruime aanbod omvat intussen meer dan 10 
verschillende types met een mix van micro- of nanogeperforeerde, gegroefde of 
geboorde fineerpanelen. 

Omdat akoestiek een zeer technische materie is, garanderen wij een persoonlijke 
begeleiding van uw project, vanaf de voorschrijving tot de installatie.

Er is een gestandaardiseerde 
versie beschikbaar onder het merk 

Woodcoustics. Meer info op pagina 73.

Er is een gestandaardiseerde versie 
beschikbaar onder het merk Astrata. 

Meer info op pagina 73.
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Aanbrengen van groeven of micro/ nano perforaties 
in het gekozen Decopanel.

De gekozen look uit het Natural Wood of Infinite Wood gamma 
aangebracht op 3 of 4 zijden naargelang de toepassing
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In het afwerkingscentrum van Decospan kunnen nog een aantal nabewerkingen 
toegevoegd worden aan het fineerproduct. Er zijn drie groepen: borstelen, lintzagen 
en verouderen.

Structuur Het is mogelijk om de natuurlijke schoonheid van fineerhout nog meer in de verf te 
zetten door het oppervlak extra te structureren. De derde dimensie van hout kan 
zelfs op 0,6 mm fineer benadrukt worden. Door voortdurende investeringen en 
technologische ontwikkelingen kan Decospan verschillende oppervlaktebewerkingen 
uitvoeren.

Door het hout te borstelen komen de structuur en het reliëf meer naar voren. 
Afhankelijk van de wens is er de keuze tussen licht borstelen (type B1) of zwaar 
borstelen (type B2), of is er zelfs een alternatief voor het effect van zandstralen (type 
B3). 

De trend naar herkenbare natuurlijke eigenschappen wordt ook doorgetrokken in de 
interieurbouw. Dankzij de scratchtechnieken van Decospan ziet een fineerplaat er nu 
even ruw en authentiek uit als massief hout. Door een speciale bewerking voorzien 
we het fineeroppervlak namelijk van een lintzaagpatroon (Scratched). Tot slot kan het 
oppervlak ook verouderd worden met willekeurige hamerinslagen (Distressed). 

Raadpleeg de gedetailleerde informatie en foto’s op www.decospan.com.
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BRUSHED type B1 BRUSHED type B2 BRUSHED type B3

Borstelen 

SCRATCHED type S1 SCRATCHED type S2 SCRATCHED type S4SCRATCHED type S3 SCRATCHED type S5

Lintzaag effect

DISTRESSED type D1

Veroudering
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Ons lakcentrum staat garant voor een kwalitatieve afwerking. U kunt rekenen op onze 
knowhow en flexibiliteit voor een onberispelijk resultaat. De flexibele afwerkingslijnen 
laten toe om zowel maatpanelen als standaard gefineerde platen te beitsen, vernissen of 
oliën.
Decospan heeft de ambitie om enkel producten met een zo laag mogelijke impact op 
het milieu te maken. We streven naar een minimale emissie van vluchtige organische 
stoffen (VOC) en gebruiken daarom uitsluitend kleuren op basis van waterbeits, zonder 
schadelijke solventen. Alle vernissen zijn UV ACR coatings zonder schadelijke emissies.

Beitsen Een kleurlaag op basis van kleurbeits aanbrengen, garandeert een fraaie afwerking. 
Het kleurpigment dringt gedeeltelijk in de vezels terwijl de structuur van het hout 
behouden blijft. Onze gecontroleerde methodes en geavanceerde technologieën 
geven uw fineerplaten bovendien een consistente kleur. 

In ons kleurenlabo zijn tal van basiskleuren steevast beschikbaar. Daarnaast kan ons 
team van kleurspecialisten ook een gepersonaliseerde kleur ontwikkelen vanaf 50 af 
te werken zijden. Deze enorme flexibiliteit zorgt ervoor dat u zich geen zorgen meer 
hoeft te maken over de afwerking van uw fineerplaat. 

Moodboard basiskleuren
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Folie Om de geverniste platen te beschermen 
tijdens transport en manipulatie in het 
atelier kunt u optioneel kiezen voor een 
beschermfolie.

Elke fineerplaat moet behandeld worden om het oppervlak te beschermen 
tegen beschadigingen of vlekken. Vernis zorgt voor een beschermingslaag op 
het hout. Deze laag behoedt het fineerhout tegen vocht en beschadigingen 
van externe factoren. Er zijn drie standaard afwerkingsniveaus, afhankelijk van 
de toepassing: “parket”, “performance” of “natural touch”.

UV-olie dringt wél in het hout en geeft het fineeroppervlak een natuurlijke look 
met een warm, aangenaam gevoel. Deze afwerking behoudt de structuur van 
het hout en biedt een voldoende bescherming tegen vlekken.

Vernis / Olie

VERNIS sealed 
gloss 20

VERNIS open grain 
gloss 10

UV Olie 
gloss 5
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VLOEREN
CUSTOM-MADE WOOD SOLUTIONS
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Met diepgewortelde roots in de houtsector beschikt Decospan ook over de nodige 
knowhow op gebied van parketproductie. De warmte en schoonheid van een 
hoogwaardige parketvloer is een meerwaarde voor elk interieur en ondersteunt de 
hedendaagse architectuur. 

Decospan onderscheidt zich door een brede waaier aan houten vloeren aan te 
bieden, gaande van een performante fineervloer als alternatief voor laminaat of vinyl 
tot high-end halfmassieve parketvloeren. Dankzij ons flexibele productieapparaat 
en onze gemotiveerde medewerkers kunnen we snel schakelen en verschillende 
parameters instellen naar uw specifieke wens, zoals plankformaat, houtselectie, 
soort drager, dikte van de toplaag, afwerking in olie of vernis, enzovoort. Hierdoor 
beantwoordt het eindresultaat gegarandeerd helemaal aan uw eisen. 
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Decospan biedt een breed spectrum aan houten vloeren, 
passend bij uw budget en uw verwachtingen. 

Producten

Onze standaard vloercollecties brengen we uit  
onder de merken Parky, Cabbani, The Twelve en Esco  

meer info op pagina 74-75

Visgraat Hongaars punt

VLOERENCUSTOM-MADE WOOD SOLUTIONS

Plankvloer Patroonvloer

Fineerparket 
- toplaag 0,6 mm 
- kern in HDF
- patroon of plankvloer
- perfect alternatief voor laminaat of vinyl

Vernis

Kliksysteem
ideaal voor zwevende plaatsing

of

Tand en groef
ideaal voor verlijmde plaatsing

Halfmassief parket 
- toplaag vanaf 3 t.e.m. 5,5 mm 
- kern in HDF, berken multiplex of den
- patroon of plankvloer

Vernis 
of 

Olie
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Beitsen Onze hoogkwalitatieve afwerkingsafdeling kleurt de parketplanken naar uw wensen. 
Hiervoor kunt u een beroep doen op een uitgebreid gamma kleuren die we zelf 
ontwikkeld hebben, maar voor grotere projecten kunnen wij ook een persoonlijke 
kleur ontwikkelen of nabootsen. Decospan heeft bovendien de expertise van 
reactieve beitsen, die bijzonder fraai zijn en het hout een verweerde en verouderde 
look geven. Subtiele nuanceverschillen in het kleurenpatroon dragen bij tot dit 
natuurlijke aspect. Deze nuanceverschillen worden in de hand gewerkt door de 
wisselende hoeveelheden tannine die eikenhout kan bevatten, afhankelijk van de 
streek of zelfs van de plaats in het bos. Toon- en reactieverschillen zijn bijgevolg 
volstrekt normaal en maken onze geloogde vloeren dan ook zo uniek. 

Hier alvast een greep uit ons aanbod:
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Vernis / Olie We kunnen uw parketvloer duurzaam afwerken met een vernis of olie. Onze 
innovatieve afwerkingstechnologieën combineren schoonheid en bestendigheid. 

Een afwerking met vernis vraagt minder onderhoud en biedt een betere 
bescherming op lange termijn. De vernislaag sluit de poriën van het hout volledig 
af. Onze vloeren zijn voorzien van 8 lagen UV-uitgeharde lak. Dit zorgt voor een 
onderhoudsvriendelijke vloer en een optimale bescherming tegen slijtage, krassen en 
vlekken. 

Een afwerking met olie bezorgt het hout een meer natuurlijke uitstraling, een mooie 
patina en een authentieke look. Door de vloer regelmatig te zepen, krijgt hij een extra 
beschermlaag die hem nog resistenter maakt tegen vlekken. Een jaarlijkse reiniging 
met een geschikte intensiefreiniger en het aanbrengen van een onderhoudsolie 
houden de verzadiging van het hout optimaal.

Nabewerking & Afwerking

Het houtoppervlak kan een extra dimensie krijgen door het zachtere zomerhout uit 
te borstelen. Dit benadrukt het karakter van de vloer en maakt de afwerking nog 
intenser.

Om het parket een extra ambachtelijke toets te geven, kunnen we de planken 
lintzagen. Dit effect wordt willekeurig dwars over de plank aangebracht.

Naast het lintzaageffect kunnen we de vloer ook een verouderingseffect meegeven. 
Door willekeurige hamerinslagen krijgen zowel het oppervlak als de vellingkanten 
een landelijk karakter.

Structuur

Borstelen 

Vernis

Lintzaag effect

Olie

Veroudering
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We ontvangen u graag in ons inspiratiecentrum. Hier kunt u in alle rust de 
oplossingen van Decospan levensecht ontdekken en ervaren. De ruimte is voorzien 
van grote houtstalen en echte toepassingen, zoals tafels, een keuken en houten 
wanden. Dit centrum presenteert zo een totaalbeleving van de uiteenlopende 
mogelijkheden die fineerhout kan bieden.

Advies

Uw project Bij Decospan geloven we dat hout niet alleen bijdraagt aan een mooi en warm woon- 
en werkinterieur. Het verbetert ook de kwaliteit van het leven. We helpen u graag 
om hout te integreren in uw project. Omdat elk project persoonlijk is, luisteren we 
eerst naar uw specifieke wensen. Een houtconsultant staat u bij tijdens het hele 
keuzetraject. Zo garanderen we dat het resultaat aan uw verwachtingen voldoet en 
binnen uw vooropgestelde budget past.

PROJECTBEGELEIDING Esthetisch adviesCUSTOM-MADE WOOD SOLUTIONS

Documentatie Decospan maakt u graag het leven gemakkelijk. Zo beschikken we over een 
uitgebreid aanbod stalen die u bovendien via de webshop kunt bestellen. Surf naar 
www.webshop.decospan.com en maak snel een account aan.

Ook technische documenten, lastenboekteksten, verwerkingsvoorschriften en 
certificaten kunt u online vinden of op verzoek krijgen.

Maak een afspraak met een van onze fineerconsultanten en kom persoonlijk uw 
fineer uitkiezen. U kunt rekenen op een professionele begeleiding en het advies van 
specialisten. We reserveren en verwerken volgens afspraak de stam die u uitkiest. Op 
die manier weet u zeker dat het fineer volledig aan uw verwachtingen voldoet.

Premium 
Service
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Op maat Ook voor de verdere afwerking van uw fineerplaten kunt u een beroep doen op onze 
diensten. De knowhow die we door de jaren hebben opgebouwd, garandeert dat elk 
project kwalitatief en zorgvuldig opgevolgd wordt. 

Hebt u liever onderdelen op maat dan standaardplaten? Dan kunt u een beroep 
doen op onze verzaagservice. Deze service is bijzonder handig als u veel identieke 
stuks van een bepaald formaat nodig hebt. Op basis van uw materiaallijst zagen en 
verpakken we volgens uw wens de bestelde onderdelen. U kunt heel wat tijd en geld 
besparen door gebruik te maken van deze projectgerichte service.

Als toeleverancier aan de projectmarkt en meubelindustrie kunnen we ook 
complexere CNC-bewerkingen uitvoeren. We werken de maatpanelen vernisklaar af 
volgens de technische tekeningen die u aan Decospan bezorgt. Met onze machines 
kunnen we vervolgens verschillende bewerkingen uitvoeren op de maatpanelen. 
Onze expertise omvat onder meer houten vloeren, lambriseringssystemen, 
akoestische producten, wand- en plafondpanelen, afkanten, meubelonderdelen, 
houten balkjes en CNC-bewerkingen.

Onze technische experten behandelen graag uw concrete vragen en zoeken mee 
naar oplossingen, zodat uw project sneller en efficiënter kan worden afgehandeld.
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Bij Decospan geloven we dat intensieve projectbegeleiding de beste manier is om 
een homogeen eindresultaat na te streven. Omdat we alles in-house maken, kunnen 
we de verschillende onderdelen van uw project op elkaar afstemmen. Zo vormen 
de vloer-, wand- en plafondelementen een harmonieus geheel in plaats van een 
samenstelling van afzonderlijke onderdelen.

In afgebeelde projecten werden meubel, wand en vloer op elkaar afgestemd in  
hetzelfde kleur Ivory Oak.

Kleur- 
afstemming
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Jaar: 2018 
Land: België 
Architect: WeWantMore 
Realisatie: Gielissen 
Producten: Decopanel, Decoflex 
Look:  Natural Wood, Amerikaans Noten Dosse 
Afwerking: Transparante vernis

Winkelen wordt steeds meer een beleving. Dat had de eigenaar van deze exclusieve 
optiekzaak ook begrepen. Ondersteund door ons advies koos hij voor een modern 
interieur waarbij de warmte van Amerikaanse Notelaar de gastvrijheid van de zaak 
in de verf zet. Geheel naar het beeld van de hedendaagse mode combineerde de 
ontwerper strakke elementen met organische lijnen, die naar de ronde vormen 
van brilmonturen verwijzen. Om deze uitdaging tot een goed einde te brengen, 
selecteerde de interieurbouwer een exclusieve stam, in dosse gesneden en 
afgewikkeld volgens de openboek-voegwijze. Daarmee werden de verschillende 
onderdelen bekleed. Voor de gebogen oppervlakken werd een deel van het fineer 
aangeleverd als Decoflex-fineervel.

Winkel
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Jaar:  2019 
Land:  België 
Architect:  Markk 
Realisatie:  De Laere Decor 
Producten:  Decopanel, Decoflex, akoestische panelen 
Look :   Natural Wood, Geborsteld vurenfineer 
Afwerking:  Matte witte olie

We brengen heel wat van onze tijd door op het werk. Een aangename werkomgeving 
is dan ook belangrijk. In kantoorgebouwen speelt een goede akoestiek hierbij een 
belangrijke rol. Te veel omgevingsgeluiden kunnen namelijk nefast zijn voor de 
concentratie en het welbehagen. De bouwheer van dit project wenste daarom heel 
nadrukkelijk een warme en akoestisch absorberende afwerking. 

De architect kwam aan deze behoeftes tegemoet door vurenfineer toe te 
passen op de wanden en waar mogelijk akoestische demping via het Helmholtz-
principe te voorzien. Hij gebruikte een combinatie van gegroefde en micro- en 
nanogeperforeerde panelen. Voor de afwerking van de andere wanden en de 
afgeronde hoeken hanteerde hij respectievelijk Decopanel en Decoflex, met dezelfde 
toplaag als de akoestische panelen.

De ruimte werd verder ingericht met een open plafond als knipoog naar het 
industriële karakter van het bedrijf.

Kantoor
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Jaar: 2019 
Land: België 
Architect: Goddeeris architecten 
Realisatie: De Laere Decor 
Producten: Decopanel, Decoslat 
Look:  Custom made Afrormosia 
Afwerking: Transparante vernis

Een hoofdkantoor kan je beschouwen als het visitekaartje van een organisatie. Door 
te kiezen voor een opvallende houtsoort die terugkeert in het hele gebouw, wist het 
projectteam van dit kantoorproject een duidelijke stijl te creëren.

Meteen bij binnenkomst zie je in de inkomhal een indrukwekkende wand die bekleed 
is met  Afrormosia. De verticale lattenstructuur oogt niet alleen mooi maar heeft ook 
een positieve impact op de akoestiek in die hoge, open ruimte. De warme, donkere 
kleur van het hout contrasteert prachtig met de bleke afwerking van de vloer, het 
plafond en de witgeverfde muren in het hele gebouw. Het beperkte kleurenpalet 
dat overal terugkeert schept een mooie visuele eenheid die zeer uitnodigend werkt. 
Klanten ontvangen kan hier in stijl.

Het Afrormosia fineer van de balkjes is gecombineerd met fineerplaten die gevoegd 
zijn volgens de mixmatchtechniek. De fineerstroken zijn op een willekeurige 
manier gecombineerd zodat er een natuurlijk ogende variatie in kleur en structuur 
ontstaat. Je krijgt op die manier fineer met de look van massieve planken. Door een 
doorlopend oppervlak te creëren met verschillende platen, ontstaat bovendien geen 
optische onderbreking. Bij grote oppervlakken zoals hier is dat een extra voordeel.

Kantoor
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Ontdek meer projecten op 
www.decospan.com/nl/projecten

PROJECTBEGELEIDING ProjectcasesCUSTOM-MADE WOOD SOLUTIONS

Jaar:  2021 
Land:  België 
Architect:  Dieter Vander Velpen Architects 
Realisatie:  Luyten Interiolizers 
Fotografie:   Patricia Goijens 
Producten:  Decopanel Infinite Wood 
Look :   Corvus Ebony 
Afwerking:  Vernis met lichte glans

Donkere kleuren zetten de toon in dit sportcentrum dat recent de deuren opende in 
Nieuw Zuid, Antwerpens nieuwe residentiële stadswijk langs de Schelde. Deze fitness 
is veel meer dan een kale zaal vol toestellen. Wie er komt revalideren of trainen, kan 
rekenen op allerlei diensten op maat – van kine tot voedingsadvies, personal trainers 
en mental coaches. Ook de inrichting moet het nuttige aan het aangename paren en 
zo de prestaties verbeteren.

Zo krijg je bij binnenkomst meteen de indruk dat je in een chic hotel bent beland. 
Een gevoel dat nog wordt versterkt door de andere hoogwaardige materialen zoals 
zwart staal, chroom en hout.  Verschillende wanden en interieurelementen zijn 
bekleed met het donkere Corvus Ebony uit de duurzame Infinite Wood-collectie. 
Door de ingenieuze bewerkingsprocessen is de schoonheid van het fineer eindeloos 
te perfectioneren. Echt iets voor een omgeving zoals een sportcentrum waar 
perfectionisme naar een nieuw niveau is getild.

Fitness
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Een assortiment kant-en-klare fineerhouten 
platen die geen verdere afwerking meer nodig 
hebben. Voor alle designs zijn tevens aangepaste 
kantenbanden beschikbaar in  
zowel fineer als ABS.

www.shinnoki.com

Een toegankelijke collectie van gefineerd 
plaatmateriaal die perfect past bij de 
trend naar een meer Scandinavische en 
modernistische interieurvormgeving.

www.nordusdecospan.com

Een collectie van uitsluitend producten op basis 
van eiken fineer. We vertrekken vanuit esthetisch 
oogpunt en bieden oplossingen aan voor elke look, 
thickness en touch.

www.querkusdecospan.com

COLLECTIES MET GEFINEEERDE PLATENBRANDED WOOD SOLUTIONS76



Een breed assortiment decoratieve en 
duurzame geluidsabsorberende panelen 
op maat van elke toepassing.  

www.woodcoustics.com

Decoratieve wandbekleding op basis van 
gefineerde tegels, planken en balken die 
onzichtbaar kunnen bevestigd worden.  

www.astratadecospan.com

"We hebben deze collecties speciaal ontwikkeld om 
tegemoet te komen aan de actuele tendensen in de 

markt en om fineer toegankelijker te maken."

COLLECTIES WAND & AKOESTISCHE OPLOSSINGENBRANDED WOOD SOLUTIONS 77



De sterkste houten vloer die schoonheid 
en warmte van echt hout combineert 
met de voordelen van vinyl en laminaat.

www.par-ky.com

Een hoogwaardige parketvloer à la carte op basis van 
HDF of berken multiplex met een toplaag van 0,6 - 3,2 
of 5,5 mm in Europees eiken. Dit product maakt de 
brug tussen de schoonheid en warmte van echt hout 
en de hedendaagse architectuur. 

www.cabbani.com

78



Traditioneel 2- en 3-laags parket van 
Europees eiken, kant-en-klaar geolied, 
met keuze uit een resem aan afmetingen, 
afwerkingen en houtselecties.

www.escogroup.eu

COLLECTIES MET HOUTEN VLOERENBRANDED WOOD SOLUTIONS

Twaalf zorgvuldig geselecteerde parketdesigns 
waarbij gefocust wordt op wat écht telt. De 
planken zijn afkomstig van 100% Europees 
duurzame bossen en bevatten een easy cleaning 
toplaag van 3 mm.

www.thetwelveparquet.com
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Decospan Mato Furnir d.o.o.
Savska ulica 166, Oprisavci
35213 Oprisavci
Kroatië 
+385 35 215 750
info@decomat.hr

Decospan d.o.o.
Savska ulica 158, Oprisavci
35213 Oprisavci
Kroatië
+385 35 215 750
info@decospan.hr

KROATIË

Esco CZ Production s.r.o.
Blatenska 267
38731 Radomysl
Tsjechië 
+420 380 424 211

Esco Oak Sawmill s.r.o.
Velká nad Veličkou 750
69674  
Tsjechië 
+420 518 321 110

TSJECHIËBELGIË

Decospan nv 
Industriezone Grensland
Lageweg 33 
8930 Menen
België
+32 56 52 88 00
info@decospan.be

Decospan nv 
Industriezone Grensland  
Ringlaan 3 
8930 Menen
België
+32 56 52 88 00
info@decospan.be

Decospan France sas
535 Parc d’Activités Économiques  
de la Creule
59190 Hazebrouck
Frankrijk
+33 3 28 50 34 00
info@decospan.fr

Cabannes sas 
Le Cabaret 
17210 Chevanceaux
Frankrijk
+33 5 46 04 64 27

FRANKRIJK

Inspiratiecentra & wood consultants

Wij staan u graag bij met raad en advies. Onze houtconsultants 
luisteren aandachtig naar uw behoeften en helpen u vervolgens 
verder met doelgerichte oplossingen. In onze inspiratiecentra 
kunt u zich laten onderdompelen in de wondere wereld van fineer. 
Naast praktische stalen van onze producten bevatten deze centra 
ook praktijkvoorbeelden waarbij onze oplossingen in een levensecht 
kader zijn toegepast.

Maak een afspraak via info@decospan.com of +32 56 52 88 00.

Materialenbibliotheek 'The Hub'  Antwerpen en Gent 
Inspiratiecentra 'Veneerhouse' in Menen – Paris – Shanghai – New York 

Productiesites
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Onze regiomanagers staan  
wereldwijd klaar met 

 "wood solutions" op maat.

PORTUGAL

Decofib, Unipessoal,LDA 
Lugar de Boure
Santa Maria de Sardoura 
4550-734 Castelo de Paiva
Portugal
+351 255 615 594
geral.decofib@decofib.com
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www.decospan.com

Decospan nv
Industriezone Grensland
Lageweg 33
8930 Menen
Belgium
T +32 56 52 88 00
E info@decospan.com

Met dank aan:
Obumex, De Laere Decor, Luyten Interior Contractors, Gielissen, Swa Gagelmans, 
Korneel Benoit, Silvana Callens, WeWantMore, Markk, Ar. Goedefroo+Goedefroo 
en Co.Studio, Ar.Pieter Van Renterghem, Annick Vernimmen, Klaas Verdru, 
Bert Demasure, Michiel Vergauwe, Beeldpunt & Lennen Descamps, Liesbet 
Goetschalckx, Maister, Menuiserie GAL en iedereen die heeft bijgedragen aan deze 
brochure.

© Decospan 2022 - Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. 
Houd er rekening mee dat de informatie in deze brochure misschien achterhaald is en dat er een nieuwe versie kan verschenen zijn. Raadpleeg daarom steeds onze website om de 
recentste versie te downloaden. De foto’s van de verschillende houtsoorten, opgenomen in deze brochure, zijn de weergave van een uniek stukje fineerhout en bijgevolg nooit bindend 
voor toekomstige leveringen. 
Decospan streeft naar de continue verbetering van haar producten en diensten. Hieruit kunnen veranderingen voortvloeien die afwijken van de foto's 
en teksten in deze brochure. Decospan wijst iedere aansprakelijkheid ingevolge van verschillen tussen gegevens en foto’s in de brochure en werkelijk 
beschikbare producten of geleverde producten af. De inhoud van de teksten en van de foto’s in de folder zijn louter informatief en er kunnen geen 
rechten uit worden verworven. 
Er wordt van de verwerker verwacht om steeds een ingangscontrole van de producten te doen, alvorens deze verder te verwerken.  
Eens begonnen met de verwerking van het product (zagen, schuren, beitsen, vernissen, …) wordt deze als aanvaard beschouwd.  
Alle handelingen met betrekking tot het beitsen en vernissen van een fineerplaat liggen buiten de verantwoordelijkheid van de fabrikant, Decospan.
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