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         Charismo/Rough Cut      

 
 

Charismo. 
 
Zo kan hout zich laten zien! 
Wat is hout? Hoe herken je hout dat als product, zowel duurzaam is maar ook de 
natuurlijke uitstraling behoudt, zodat je dit product in elke ruimte perfect kunt 
toepassen! Met de Kaindl Charismo plaat is de natuurlijke uitstraling van hout optimaal! 
Met Kaindl Charismo creëert u een natuurlijke, markante uitstraling waarin desondanks 
een homogene indruk gegarandeerd wordt.  
 
Daarnaast creëert de Kaindl Charismo plaat nog een ander voordeel in de verwerking. 
Het steeds terugkerende, optische beeld zorgt er voor dat u hierdoor weinig uitval heeft, 
dus kostentechnisch meer rendement uit de plaat haalt. 
De Kaindl Charismo plaat is ideaal voor grotere oppervlakten waarin de tekening van 
hout terugkerend moet zijn. Doordat de rugzijde van de Charismo plaat in dezelfde 
uitvoering geproduceerd, maakt dat u de plaat tweezijdig kunt inzetten cq gebruiken.  
 
De Kaindl Charismo/Mismatched plaat ontstaat door het aan elkaar voegen van stroken 
fineer van één houtsoort uit verschillende stammen. Hierdoor ontstaat de uitstraling van 
massief, geplankt hout.  
 
Bij de Kaindl Charismo serie onderscheiden we drie uitvoeringen: 
 

- Naturmix(N/N); ontstaat uit het samenvoegen van stroken fineer in kwartier en 
dosse uitvoering, die dan geschoven gevoegd worden. In deze uitvoering kunnen 
spiegels, kleine noesten en andere markante kenmerken van hout voorkomen. 
Deze uitvoering komt het meest overeen met de reeds bekende mismatched 
uitstraling. 

- Structuur(S/S, bloem); ontstaat uit het samenvoegen van stroken fineer in 
dosse en half dosse uitvoering. Deze stroken worden gemixtgeschoven gefineerd. 

- Elegance(E/E, kwartier); ontstaat uit het samenvoegen van stroken fineer in 
kwartier uitvoering. In deze uitvoering komen geen tot zeer kleine spiegels voor. 
Noesten en andere markante kenmerken van hout komen in deze uitvoering niet 
voor. Dit is de uitvoering die het meest rustig van uitstraling is.  

 
LET OP; KAINDL CHARISMO EN KAINDL ROUGH CUT IS OP A/A KWALITEIT! 

 
Sommige houtsoorten uit de Kaindl Charismo serie kunnen ook als Finoboard 
geleverd worden. Dit zijn de houtsoorten Ahorn E/E, Europees Eiken E/E, Europees 
Essen E/E, Amerikaans Kersen E/E, Amerikaans Noten E/E. 
Kaindl kan naast de Charismo serie ook normaal gefineerd plaatmateriaal in A/A, A/B 
leveren evenals ook fineer wat is ingekleurd. Zie hiervoor de collectie Kaindl. 
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Mogelijkheden: 
  

Kaindl Fineer Charismo is te leveren op; 
 

• Spaanplaat 280x207cm; diktes 9mm, 13mm, 16mm, 19mm, 23mm, 26mm, 
29mm, 39mm. 

• MDF 280x207cm; diktes 9mm, 13mm, 17mm, 19mm, 23mm, 26mm, 29mm, 
39mm. 

• MDF 3050x1220; dikte 19mm 
• Meubelplaat 280x206cm; diktes 16mm, 19mm, 23mm, 26mm, 29mm. 
• Berken multiplex 250x125cm; diktes 16mm, 19mm, 25mm en 30mm.  

 
Maiburg heeft voorraad in Kaindl Charismo gefineerd mdf, 280x207cm, 19mm en 
305x122cm, 19mm: 
1. Europees Eiken Charismo in uitvoeringen N/N en E/E. 
2. Europees Eiken Cluster Charismo in uitvoering N/N * 
3. Europees Eiken Charismo Rough Cut(eenzijdig) in uitvoeringen N/N, E/E** 
4. Europees Eiken Cluster Charismo Rough Cut(eenzijdig) in uitvoering N/N** 

 
     Alleen in 280x207, 19mm is op voorraad bij Maiburg: 

1. Europees Eiken Charismo in uitvoering S/S 
 

* We hebben nog extra voorraad neergelegd in Europees Eiken Cluster N/N. Cluster 
Eiken is een houtsoort met daarin extra noesten/kwasten. Deze noesten/kwasten zijn 
sterker aanwezig dan in de normale uitvoering Eiken N/N. Dit om het massieve 
karakter nog meer te benadrukken.  
 
** Tevens hebben we, eenzijdig, ook nog een extra bewerking laten toepassen op 
bovenstaande houtsoorten. Deze bewerking heet Rough Cut. In het kort komt dat 
neer op het volgende: het fineer is nog een keer extra dwars geschuurd om zo het 
effect van een zaagaanzet te bereiken. Hierdoor lijkt het net of er in massief gezaagd 
is met een lintzaag, die zijn sporen heeft achtergelaten. In de markt wordt dit ook 
aangeduid als; fijnbezaagd! 
  
Let op: Rough Cut uitvoering kan voorlopig alleen op de houtsoorten eiken en essen 
toegepast worden!. Minimale bestelhoeveelheid voor Rough Cut toepassing in andere 
diktes is minimaal 1 pak. Charismo uitvoering kan ook in andere diktes besteld 
worden. Minimale afname is dan 3 platen per dikte.   
 
Fineerband is ook te leveren. 
 
De volgende bladzijdes geven de verschillende soorten weer met de daarbij 
behorende eigenschappen en mogelijkheden, inclusief een foto. 
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Kaindl Charismo – Europees Eiken Cluster N/N                  artnr 124226/131486 

 

Eigenschappen; 
 
Cluster Eiken is een houtsoort met daarin extra noesten/kwasten. Deze noesten/kwasten zijn 
sterker aanwezig dan in de normale uitvoering Eiken N/N.  Dit om het massieve karakter nog meer 
te benadrukken. Fineer kwaliteit is A/A. 
 
Kaindl Charismo- Eiken Cluster N/N is leverbaar op mdf, spaanplaat, meubelplaat en multiplex. Op 
19mm mdf ligt het op voorraad in de afmeting 2800x2070mm en 3050x1220mm. 

Voorraad = V.                                                Niet voorraad product minimale afname 3 platen per soort. 

 
                                                                                      Artikelnummers:124226 / 131486 

 
 
 

Basismateriaal Afmeting 9mm 13mm 16mm 17mm 19mm 23mm 25mm 26mm 29mm 30mm 39mm  

Spaanplaat 2800x2070mm • • •   • •   • •   •  

MDF  2800x2070mm • • • • V •   • •    

MDF 2800x2070mm     V       

Meubelplaat 2800x2060mm     •   • •   • •     

Berken 

Multiplex 
2500x1250mm     •   •   •     •  
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Kaindl Charismo–Europees Eiken Cluster N/N  ROUGH CUT             artnr 124272/131487 

 

Eigenschappen; 
 
Cluster Eiken is een houtsoort met daarin extra noesten/kwasten. Deze noesten/kwasten zijn 
sterker aanwezig dan in de normale uitvoering Eiken N/N.  Dit om het massieve karakter nog meer 
te benadrukken. Fineer kwaliteit is A/A. . De bewerking Rough Cut is in het kort het volgende: het 
fineer is nog een keer extra dwars geschuurd om zo het effect van een zaagaanzet te bereiken. 
Hierdoor lijkt het net of er in massief gezaagd is met een lintzaag, die zijn sporen heeft 
achtergelaten. Deze bewerking is aan 1 zijde van de plaat. In de markt wordt dit ook aangeduid 
als; fijnbezaagd! De rechter foto laat een indruk zien wat Rough Cut inhoud, de linker foto geeft 
een indruk van het beeld van de plaat. Fineer kwaliteit is A/A. 
 
Kaindl Charismo Rough Cut- Eiken Cluster N/N is leverbaar op mdf en spaanplaat. Op 19mm mdf 
ligt het op voorraad in de afmeting 2800x2070mm en 3050x1220mm. 

Voorraad = V.                                                Niet voorraad product minimale afname vol pak per soort. 

 

             
                                                                                   Artikelnummers:124272 / 131487 

Basismateriaal Afmeting 9mm 13mm 16mm 17mm 19mm 23mm 25mm 26mm 29mm 30mm 39mm  

Spaanplaat 2800x2070mm • • •   • •   • •   •  

MDF  2800x2070mm • •  • V •   • •   • 

MDF 3050x1220mm     V       
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Kaindl Charismo – Europees Eiken  E/E              artnr 124030/131482 

 

Eigenschappen; 
 
Élégance(E/E, kwartier); ontstaat uit het samenvoegen van stroken fineer in kwartier uitvoering. In 
deze uitvoering komen geen tot zeer kleine spiegels voor. Noesten en andere markante kenmerken 
van hout komen in deze uitvoering niet voor. Dit is de uitvoering die het meest rustig van 
uitstraling is. Fineer kwaliteit is A/A. 
 
Kaindl Charismo- Eiken E/E is leverbaar op mdf, spaanplaat, meubelplaat en multiplex. Op 19mm 
mdf ligt het op voorraad in de afmeting 2800x2070mm en 3050x1220mm. 

 

Voorraad = V.                                                Niet voorraad product minimale afname 3 platen per soort. 

 
                                                                                        Artikelnummer:124030 / 131482 

 

 

Basismateriaal Afmeting 9mm 13mm 16mm 17mm 19mm 23mm 25mm 26mm 29mm 30mm 39mm  

Spaanplaat 2800x2070mm • • •   • •   • •   •  

MDF  2800x2070mm • • • • V •   • •    

MDF 3050x1220mm     V       

Meubelplaat 2800x2060mm     •   • •   • •     

Berken 

Multiplex 
2500x1250mm     •   •   •     •  
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Kaindl Charismo – Europees Eiken E/E  ROUGH CUT           artnr 124031/131483 

 

 Eigenschappen; 
 
Elegance(E/E, kwartier); ontstaat uit het samenvoegen van stroken fineer in kwartier uitvoering. In 
deze uitvoering komen geen tot zeer kleine spiegels voor. Noesten en andere markante kenmerken 
van hout komen in deze uitvoering niet voor. Dit is de uitvoering die het meest rustig van 
uitstraling is. De bewerking Rough Cut is in het kort het volgende: het fineer is nog een keer extra 
dwars geschuurd om zo het effect van een zaagaanzet te bereiken. Hierdoor lijkt het net of er in 
massief gezaagd is met een lintzaag, die zijn sporen heeft achtergelaten. Deze bewerking is aan 1 
zijde van de plaat. In de markt wordt dit ook aangeduid als; fijnbezaagd! De rechter foto laat een 
indruk zien wat Rough Cut inhoud, de linker foto geeft een indruk van het beeld aan van de plaat. 
Fineer kwaliteit is A/A. 
 
Kaindl Charismo Rough Cut- Eiken E/E is leverbaar op mdf en spaanplaat. Op 19mm mdf ligt het op 
voorraad in de afmeting 2800x2070mm en 3050x1220mm. 

Voorraad = V.                                                Niet voorraad product minimale afname vol pak per soort. 

 

 

 

        
                                                                                       Artikelnummer:124031/131483 

Basismateriaal Afmeting 9mm 13mm 16mm 17mm 19mm 23mm 25mm 26mm 29mm 30mm 39mm  

Spaanplaat 2800x2070mm • • •   • •   • •   •  

MDF  2800x2070mm • •  • V •   • •   • 

MDF 3050x1220mm     V       
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Kaindl Charismo – Europees Eiken N/N                                artnr 123295/131484 

 

Eigenschappen; 
 
Naturmix(N/N); ontstaat uit het samenvoegen van stroken fineer in kwartier en dosse uitvoering, 
die dan geschoven gevoegd worden. In deze uitvoering kunnen spiegels, kleine noesten en andere 
markante kenmerken van hout voorkomen. Deze uitvoering komt het meest overeen met de reeds 
bekende mismatched uitstraling. Fineer kwaliteit is A/A. 
 
Kaindl Charismo- Eiken N/N is leverbaar op mdf, spaanplaat, meubelplaat en multiplex. Op 19mm 
mdf ligt het op voorraad in de afmeting 2800x2070mm en 3050x1220mm. 

 

Voorraad = V.                                                       Niet voorraad product minimale afname 3 platen per soort.                                                          

 

                                                                                          Artikelnummer:123295/131484 

 

 

Basismateriaal Afmeting 9mm 13mm 16mm 17mm 19mm 23mm 25mm 26mm 29mm 30mm 39mm  

Spaanplaat 2800x2070mm • • •   • •   • •   •  

MDF  2800x2070mm • • • • V •   • •    

MDF 3050x1220mm     V       

Meubelplaat 2800x2060mm     •   • •   • •     

Berken 

Multiplex 
2500x1250mm     •   •   •     •  
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Kaindl Charismo – Europees Eiken N/N ROUGH CUT           artnr 124032/131485 

 

Eigenschappen; 
 
Naturmix(N/N); ontstaat uit het samenvoegen van stroken fineer in kwartier en dosse uitvoering, 
die dan geschoven gevoegd worden. In deze uitvoering kunnen spiegels, kleine noesten en andere 
markante kenmerken van hout voorkomen. Deze uitvoering komt het meest overeen met de reeds 
bekende mismatched uitstraling. De bewerking Rough Cut is in het kort het volgende: het fineer is 
nog een keer extra dwars geschuurd om zo het effect van een zaagaanzet te bereiken. Hierdoor 
lijkt het net of er in massief gezaagd is met een lintzaag, die zijn sporen heeft achtergelaten. Deze 
bewerking is aan 1 zijde van de plaat. In de markt wordt dit ook aangeduid als; fijnbezaagd! De 
rechter foto laat een indruk zien wat Rough Cut inhoud, de linker foto geeft een indruk van het 
beeld aan van de plaat. Fineer kwaliteit is A/A. 
 
Kaindl Charismo Rough Cut- Eiken N/N is leverbaar op mdf en spaanplaat. Op 19mm mdf ligt het 
op voorraad in de afmeting 2800x2070mm 3050x1220mm. 

 

Voorraad = V.                                                          Niet voorraad product minimale afname vol pak per soort 

              

                                                                          Artikelnummer:124032/131485 

Basismateriaal Afmeting 9mm 13mm 16mm 17mm 19mm 23mm 25mm 26mm 29mm 30mm 39mm  

Spaanplaat 2800x2070mm • • •   • •   • •   •  

MDF  2800x2070mm • •  • V •   • •   • 

MDF 3050x1220mm     V       
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Kaindl Charismo – Europees Eiken S/S         artikelnummer 124029 
 

Eigenschappen; 
 
Structuur(S/S, bloem); ontstaat uit het samenvoegen van stroken fineer in dosse en half dosse 
uitvoering. Deze stroken worden gemixed geschoven gefineerd. 
Fineer kwaliteit is A/A. 
 
Kaindl Charismo- Eiken S/S is leverbaar op mdf, spaanplaat, meubelplaat en multiplex. Op 19mm 
mdf ligt het op voorraad in de afmeting 2800x2070mm. 

   Voorraad = V.                                                Niet voorraad product minimale afname 3 platen per soort.                                                                                       

 

                                                                      

                          
          Artikelnummer:124029 

Basismateriaal Afmeting 9mm 13mm 16mm 17mm 19mm 23mm 25mm 26mm 29mm 30mm 39mm  

Spaanplaat 2800x2070mm • • •   • •   • •   •  

MDF  2800x2070mm • • • • V •   • •    

Meubelplaat 2800x2060mm     •   • •   • •    

Berken 

Multiplex 
2500x1250mm     •   •   •     •   
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