
MDF

MDF platen worden opgebouwd uit kleine houtvezels die met hars als bindmiddel  
samengeperst worden. Doordat de houtvezels voor het grootste deel gewonnen  
worden uit afvalhout, leveren onze tafels een positieve bijdrage aan het milieu.  
De hars waarmee de platen gebonden worden, voldoet aan de strenge Europese 
regelgeving. 

Multiplex

Multiplex is opgebouwd uit een oneven aantal lagen dun hout (fineerlagen), die  
kruislings op elkaar worden gelijmd. De productie van multiplex vergt veel minder 
energie dan de productie van andere bouwmaterialen. Net zoals bij MDF, is er veel 
minder hout nodig om een multiplexplaat te produceren in vergelijking met een  
massief houten plaat. De lijmen die in onze producten worden gebruikt, voldoen  
ruimschoots aan de streng gestelde normen van E1 volgens NEN - EN 717.
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Betonlook

Stijlvol en robuust: betonlook is dé trend van nu. De tafelbladen worden in onze eigen 
werkplaats met de hand voorzien van een cementgebonden kustharsmortel, die na  
droging een betonnen uitstraling geeft. Doordat deze laag slechts 1.5/ 2 mm dik is, blijft 
de tafel relatief licht en heeft het blad toch een robuuste uitstraling. Na droging van de 
betonlaag worden de tafelbladen handmatig geschuurd en stofvrij gemaakt. Ten slotte 
worden er twee matte beschermlagen aangebracht die ervoor zorgen dat het blad vocht 
en vet niet direct opneemt. Wanneer u voor beton op MDF kiest, worden de randen van de 
tafels naar wens recht of schuin afgewerkt met de betonlook. Bij beton op multiplex, blijft 
de houtstructuur van de multiplex zichtbaar bij de tafelrand.

Wist je dat? 
Beton de temperatuur van de omgeving aanneemt, waardoor het blad niet koud en kil 
aanvoelt. 

Reinigingsinstructies 
Het schoonmaken van de bladen is heel simpel: de vlek met een doekje met warm of  
heet water (zo snel mogelijk) verwijderen. Wij raden het gebruik van alle schoonmaak-
middelen af omdat deze zeepresten en schadelijke chemicaliën kunnen bevatten. Dit  
kan kleine kringen onder de coating veroorzaken die niet meer wegtrekken. Na het 
schoonmaken van de bladen met water kunnen er in het oppervlak tijdelijke donkere 
kleine verkleuringen ontstaan. Deze verkleuringen trekken binnen een bepaalde tijd weg. 

Onderhoud
Om jarenlang plezier te hebben van uw tafel is het belangrijk om verschillende  
voorzorgsmaatregelen te nemen. Zo raden we het bijvoorbeeld af om een hete pan op uw 
tafel te plaatsen. Ook is het belangrijk om altijd een snijplank, onderzetters en placemats 
zonder weekmakers te gebruiken. Wanneer er etensresten, vetten en oliën op de tafel  
komen, worden ze best direct verwijderd omdat ze verkleuringen kunnen veroorzaken.  
Dit kan kringen en krassen veroorzaken doordat de beschermlaag beschadigd wordt. 

We raden aan om uw tafelblad te beschermen door het in te sprayen met protectiespray. 
Bij ingebruikname van het blad 1x en daarna 1x per maand. Dit is belangrijk omdat  
uw tafelblad door puntbelasting beschadigd kan raken. Hierdoor kan de seal laag  
onderbroken worden en ontstaat er meer kans op vervuiling. Wanneer het oppervlak  
beschadigd is, brengt u best een beschermlaag aan met de protectiespray. 

Door de betonlook zijn er lichte ongeregeldheden in het tafelblad te zien. Zowel  
kleine putjes en barstjes als het gevlamde en gevlekte oppervlakte geven het 
industriële karakter weer. 

Afwerkingen
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Softstone 

Softstone kan gezien worden als een duurzaam alternatief voor een stenen tafelblad.  
Het materiaal bestaat uit natuurlijke grondstoffen zoals kalksteen, kurkmeel, lijnolie  
en diverse harsen. Door de aangebrachte structuur en de gelijkenis in kleur, brengt dit 
tafelblad een rustieke uitstraling zoals een stenen blad ook zou doen. Het voordeel  
van Softstone is dat uw tafelblad een warme, semi zachte feeling heeft. Buiten de zacht 
rustieke uitstraling, is deze toplaag tevens zeer makkelijk in onderhoud. De randen van  
uw Softstone tafel worden zwart afgewerkt.

Reiniging:
Om langdurig plezier te hebben van uw tafel, is het belangrijk om een vlek direct te  
verwijderen door de tafel schoon te maken met warm water. Wij raden het gebruik van 
alle schoonmaakmiddelen af omdat deze zeepresten kunnen bevatten die in het  
oppervlak kunnen trekken.

Onderhoud:
We adviseren om minimaal 4 x per jaar de protectiespray aan te brengen om het  
beste resultaat te kunnen garanderen. 
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Linoleum 

Linoleum is een zeer slijtvaste laag die vaak ook voor vloeren wordt gebruikt. Het is  
een natuurproduct dat bestaat uit lijnzaadolie, kurk, houtmeel en diverse hars soorten. 
Deze afwerking geeft het interieur een zachte eigentijdse uitstaling. Linoleum wordt  
aangebracht op een betrouwbaar blad van multiplex dat versterkt is met een metalen 
buis constructie. De randen van uw tafel zijn afgewerkt met een mooie houtstructuur.

Reiniging:
Om langdurig plezier te hebben van uw tafel, is het belangrijk om een vlek direct te  
verwijderen door de tafel schoon te maken met warm water. Wij raden het gebruik van 
alle schoonmaakmiddelen af omdat deze zeepresten kunnen bevatten en in het oppervlak 
kunnen trekken.

Onderhoud:
We adviseren om minimaal 4 x per jaar de protectiespray aan te brengen om het beste 
resultaat te kunnen garanderen. 
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Diamantstructuur  

Diamant bladen zijn industriële bladen van multiplex met een lichte diamantvormige 
structuur aan de oppervlakte. De structuur is uitzonderlijk hard, waardoor de bladen ook 
in de zware beton industrie gebruikt worden. Het industriële karakter komt daardoor niet 
enkel in de uitstraling, maar ook in de stevigheid naar boven. Iedere tafel is uniek door de 
‘perfect imperfections’ die tot uitdrukking komen in lichte ongeregeldheden van het blad. 
De randen van deze tafel worden zwart afgewerkt.

Reiniging:
Om langdurig plezier te hebben van uw tafel, is het belangrijk om een vlek direct te  
verwijderen door de tafel schoon te maken met warm water. Wij raden het gebruik van 
alle schoonmaakmiddelen af omdat deze zeepresten en chemicaliën kunnen bevatten  
die in het oppervlak kunnen trekken.

Onderhoud:
Het onderhoud van deze bladen is heel eenvoudig. De protectiespray die aangeschaft  
kan worden bij aankoop mag naar wens aangebracht worden. We adviseren om dit 
minimaal 4 x per jaar te doen om het beste resultaat te garanderen. 
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Eiken fineer  

Eiken fineer is een milieuvriendelijker alternatief voor een massief eiken tafelblad.  
Doordat enkel de toplaag van eikenhout is, bieden onze tafels u het beste van beide 
werelden: De uitstraling van warm hout met respect voor onze planeet. Door zijn volle 
kleuren en structuren is deze laag niet te onderscheiden van een massief tafelblad.  
Ons eiken fineer is aangebracht op een zeer sterk blad van MDF, dat versterkt is door  
een metalen buis. Gaat u voor een gespiegelde strakke uitstraling met weinig tot geen 
noesten? Dan past de standaard eiken fineer het beste in uw interieur. Voor een rustieke 
stijl met kleine en grote noesten, hebben we de natuurlijke afwerking voor u beschikbaar. 
In beide varianten worden de randen zwart afgewerkt.

Reiniging:
Om langdurig plezier te hebben van uw tafel, is het belangrijk om een vlek direct te  
verwijderen door de tafel schoon te maken met warm water. Wij raden het gebruik van 
alle schoonmaakmiddelen af omdat deze zeepresten en chemicaliën kunnen bevatten  
die in het oppervlak kunnen trekken.

Onderhoud:
De protectiespray mag naar wens aangebracht worden. We adviseren echter om minimaal 
4 x per jaar de protectiespray aan te brengen voor lang plezier van uw tafel. 
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