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Vergroeiingen
Zeer levendig beeld van vergroeiin-
gen in de houtnerf, met noesten of 
andere drukpunten in de boomstam. 
Deze worden veroorzaakt door 
intensieve maar niet zeer frequent 
tekeningen.

Kleurverschillen
Kleurverschillen van individue-
le „stammen of balken „, soms 
heel groot, worden door goede 
sortering bij het samenvoegen in 
„mismatched „ afgevlakt en door 
verwerkers positief ontvangen. Een 
kleurenspel blijft onvermijdelijk en 
draagt juist bij aan de levendigheid 
en de uniekheid van de grondstof.

Spiegels
Mergstralen van eikenhout (ook 
wel „spiegels“genoemd) worden 
gekenmerkt door een bijzondere 
glans. Ook na de klassieke opper-
vlaktebehandelingen blijft deze glans 
behouden, en gedeeltelijk zelfs nog 
verbeterd. In de voorsortering wordt 
een technisch vlekkeloze kwaliteit 
van de spiegel geacht.

Gebreken
Door het nadrogen van het hout, 
en door manipulatie van de fineren, 
kunnen takken uitbreken van de 
fineerbladen, dit creëert een open 
plek. We lijmen daarom de fineer-
bladen met een zwarte lijm om bij 
gebreken –zoals bijv. scheuren- een 
esthetische kleurstelling met diepte-
werking te bereiken. De omvang van 
deze gebreken wordt niet gede-
finieerd en kan soms zelfs enkele 
centimeters in afmeting bedragen.

Gezonde noesten
Dwarsdoorsnede van een tak 
(noesten), stevig verweven met 
de nerf van het hout die daarmee 
de karakteristiek van de rustieke 
houtkenmerken beter weergeeft. 
Scheuren in takken worden met 
zwarte lijm opgevuld. Het aantal en 
de grootte van de takken is slechts 
gedeeltelijk regelbaar door een 
optimale sortering van het fineer, 
waarmee een evenwichtige mix 
wordt bereikt.

Scheuren
Levendige en door de zwarte lijm 
als achtergrond aantrekkelijke ei-
genschap van de rustieke elemen-
ten van eiken en sparren, van klein 
en smal tot meer dan een meter 
lang en daardoor dominant in zijn 
verschijning. Scheuren kunnen om 
technische redenen gedoseerd 
worden naar een tweede blad om 
de stabiliteit van de fineerplaat in 
het productieproces te handhaven.

Rustieke houten producten 
hebben een gemeenschap-
pelijke deler – het is authen-
tiek, echt! Dit ontstaat door 
de bijzondere aard van de 
grondstoffen, de hierboven 

aangegeven, gemeenschap-
pelijke kenmerken aangevuld 
met wormgaten, mechani-
sche schade of kleurveran-
deringen door (verwijderde) 
metalen onderdelen in hout 

en andere oorzaken. Bestaat 
de wens van de klant om 
individuele kenmerken te 
minimaliseren of juist te ma-
ximaliseren, spreek dan voor 
het plaatsen van bestellingen 

met uw dealer. Deze zal u 
vakkundig informeren over 
de mogelijkheden. 
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