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Laat je insprireren

Ook onze showrooms. Hou je klaar voor een totaal nieuwe ervaring.  

Maak gebruik van al je zintuigen. Zie je toekomstig project al bij je thuis 

voor je begonnen bent. Coming this summer. Starting in Kontich.

Alles verandert
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De manier waarop het fineer uit de stam wordt gesneden en vervolgens samenge-

voegd, bepaalt het uiteindelijke karakter van de plaat. Doordat geen enkele boom 

hetzelfde is, zie je ook steeds verschillen tussen platen van dezelfde houtsoort. 

Tenslotte bepaalt de keuze in afwerking, met olie of vernis, de uiteindelijke look. 

Naast onderstaand voorraadgamma kan op bestelling elke soort fineer op elk soort 

van kernplaat worden gelijmd.

Fineerplaten

Fineer geeft een natuurli jke  
en sti j lvolle uitstraling aan elk 
interieur en biedt een mooi  
alternatief voor massief hout.
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Naargelang hoe de stam wordt gesneden of 
afgerold, ontstaan verschillende tekeningen. 
Bij kwartier krijg je een rustige, rechtdradige 
tekening, bij dosse een gevlamd beeld, ook wel 
kathedraaltekening genoemd.

Een kwart van een stam is nooit zo breed als 
een plaat fineerhout. Daarom worden altijd  
meerdere stroken fineer naast elkaar gelegd. 
Dat kan op verschillende manieren. Meest 
voorkomend zijn geschoven, boek, gedraaid 
geschoven en mixmatch.

Dosse GeschovenKwartier Mixmatch

Kwartier en dosse Legwijze
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SHINNOKI

Natural Oak

Granite Walnut

Ivory Oak

Smoked Walnut

Milk Oak

Frozen Walnut

Desert Oak

Stardust Walnut

Manhattan Oak

Raven Oak

MDF paneel 2790 x 1240 x 19 mm (dubbel- of enkelzijdig)

Fineerlaminaat 3050 x 1220 x 1 mm

Bekijk de
prijzen en  
voorraad.

Kant-en-klare 
fineerplaten 
voor veelzijdig 
interieurgebruik

Shinnoki biedt een ruime keuze aan architecten 

en meubelmakers in kwaliteitsvolle gefineerde 

panelen om stijlvolle en onderscheidende 

interieurs te creëren. Anders dan reguliere 

gefineerde panelen, zijn Shinnoki-producten 

kant-en-klaar voor gebruik en dus even 

makkelijk te verwerken als een melamineplaat. 

Het verschil is natuurlijk de unieke look en feel 

die typisch is voor echt houtfineer. Naast de 

tien voorraaddecors zijn nog zes andere decors 

beschikbaar op aanvraag.
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Dubbel- of enkelzijdig?
Enkel: De achterkant van de plaat 
heeft een backing in technisch fineer in 
dezelfde kleur.
Dubbel: Beide zijden zijn gelijk, voor 
toepassingen met twee zichtzijden.

Of fineerlaminaat?

OOK VERKRIJGBAAR:

KANT ABS zonder lijm: 
1 x 24 mm rol 50 m

KANT FINEER zonder lijm: 
0,6 x 24 mm rol 100 m

CORRECTIEPEN 
(voor alle decoren)

Shinnoki Natural Oak

Shinnoki Frozen Walnut
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Eik Dosse Boek

A/B+ op MDF 
19 x 3050 x 1220 mm

Eik Geplankt Allegro

A/B+ op MDF 
19 x 3050 x 1220 mm

Eik Noesten Vivace

A/B+ op MDF 
19 x 3050 x 1220 mm

QUERKUS
The finest oak collection

Natural Oak brengt de eerlijke en 

ontwapenende schoonheid van eikenhout 

naar boven. Zonder franjes, gewoonweg puur 

natuur. Met hout van streng geselecteerde 

eiken, langzaam gegroeid in gecontroleerde en 

gereglementeerde bossen.

De Natural Oak platen zijn niet behandeld en 

kunnen naar eigen smaak verder afgewerkt 

worden met een beits of een vernis. Ook een 

houtolie leidt tot een optimale bescherming met 

behoud van het natuurlijke gevoel en de warme 

uitstraling van fineer.

Bekijk de
prijzen en  
voorraad.

Eik Kwartier Adagio

Flexfineer op Papier 0,6 x 3050 x 1220 mm

A/B op MTX Meranti 4,6 x 2500 x 1220 mm

A/B op MDF 9 x 3050 x 1220 mm

A/B op MTX Populier 9 x 2500 x 1220 mm

A/B+ op MDF 19 x 2500 x 1220 mm

A/B+ op MDF 19 x 2800 x 2070 mm

A/B+ op MDF 19 x 3050 x 1220 mm

A/B+ op MTX Populier 19 x 2500 x 1220 mm

A/B+ op MDF Dikfineer 21 x 3050 x 1220 mm

A/B+ op VW MDF Dikfineer 41 x 3050 x 1220 mm

Eik Geplankt Allegro

B3 Geborsteld 
A/B+ dikfineer op MDF 
21 x 3050 x 1220 mm

Querkus Oak Adagio



9

Snow Birch 

A/A Berken op MDF 
19 x 2790 x 1240

Winter Larch 

A/A Lariks op MDF 
19 x 2790 x 1240

Clean Spruce 

A/A Den op MDF 
19 x 2790 x 1240

NORDUS
De ‘Nørdus’ collectie

Met ‘Nørdus’ biedt Decospan een 

toegankelijke collectie van gefineerd 

plaatmateriaal die perfect past bij de 

trend naar een meer Scandinavische en 

modernistische interieurvormgeving. 

We zien onszelf als een deel van een 

wereldwijde gemeenschap die probeert 

om de schoonheid van de natuur te 

delen en er van te genieten op een 

milieuvriendelijke en verantwoorde 

manier.

Bekijk de
prijzen en  
voorraad.

Nordus Spring Larch

Nordus Winter Larch
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In 2018  maakten we in ons charter voor 

duurzaamheid straffe beloftes om het aandeel 

gecertificeerd hout  in ons gamma gevoelig te laten 

stijgen. Ook voor de keuze van onze leverancier 

van fineerpanelen was het FSC certificaat dus 

een doorslaggevende factor. Zowel de MDF-kern 

als het hout voor de toplagen van alle Decospan 

fineerpanelen dragen het FSC-label. Het is een 

belangrijke stap naar ons doel om enkel nog 

gecertificeerd hout aan te bieden.

Dat we als een van de eersten in de wereld ons FSC®-certificaat 
behaalden. We werden zo de 166e van de ondertusssen meer 
dan 49.000 gecertificeerde organistaties.

We houden zo 
veel van hout...
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ASTRATA

NOTEN

Noten Dosse Mixmatch

A/B+ op MDF 
19 x 3050 x 1220 mm 
A+ Flexfineer op Papier 
0,6 x 3050 x 1220 mm

Astrata slats zijn gefineerde MDF-balken 

voor decoratieve interieurdoeleinden. 

Makkelijk te verwerken tot wand- en 

plafondbekleding en interessant om 

mooie ruimteverdelingen mee te 

creëren.

Astrata hebben we op stock in 31 x 31 

mm en 31 x 65 mm en kan je verkrijgen 

in onbehandeld eikenfineer of reeds 

afgewerkt in kleur Ivory Oak waardoor 

ze combineerbaar zijn met Shinnoki-

panels en Parky-vloeren. De lengte is 

steeds 3040 mm

Tijdloze klassieker

Noten Dosse Mixmatch
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Schoten

Hoogmolendijk 4
info@martenshout.be
T +32 (0)3 658 14 84

Leuven

Diestsesteenweg 708
leuven@martenshout.be
T +32 (0)16 25 88 34

Kontich

Mechelsesteenweg 305
kontich@martenshout.be
T +32 (0)3 457 69 58

www.martenshout.be

Kleuren van de afbeeldingen kunnen afwijken. Vraag steeds een staal om de kleur te beoordelen.
Met ♥ gedrukt op gerecycleerd papier. Niet op de openbare weg gooien!
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