
 
 


 

Wenst u meer hout in huis dan kan u kiezen voor ontelbare toepassingen. Denk maar aan deuren, vloeren, plafonds, keukens, … 
Maar ook op maat gemaakte tafels en stoelen zijn de blikvangers in uw living, eetkamer en/of tuin.   
Kiest u voor een meubel uit massief hout, dan hebt u gegarandeerd een uniek stuk. Geen enkele boom is dezelfde, dus ook geen 
enkel meubelstuk is hetzelfde. 
 

 
 

Maatwerk tot in de details  
Uw tafel is wellicht het meest centrale en functionele meubelstuk in uw interieur. Het ontwerp ervan hangt af van uw 
persoonlijke smaak en stijl. Stap daarom af van seriewerk en conventionele afmetingen. Onze unieke meubelen worden volledig 
naar uw wens ontworpen, rekening houdend met materiaalkeuze, verschillende afmetingen , graad van afwerking, … De 
mogelijkheden zijn oneindig!  
 

 Varieer in onder andere :  
- Houtsoorten zoals teak, eik, beuk, den, acacia, tropisch hout, afrormosia, … 
- Afmetingen. Wijkt u liever af van de stadaard winkelmaten, dan is een op maat gemaakt meubelstuk ideaal. Uw 

beschikbare ruimte en behoeften bepalen de afmeting van je tafel. 
- Afwerkingen: ruw hout, beitsen, olielaag, transparante/hoogglans/zijdeglans lak, … . Massief hout laat zich makkelijk 

kleuren, wat ervoor zorgt dat praktisch alle kleuren mogelijk zijn. 
- Combinatie met andere materialen. Brengt u graag details aan in het tafelblad of wenst u een onderstel van metaal? Dat 

kan in allerlei vormen (U-poot/A-poot/X-poot/H-poot, ...) en kleuren (wit gelakt, zwart gelakt, metaalkleur, loodkleur, 
roestkleur). Ook glas, plastic, cement, … lenen zich prima tot combinatie met hout.  
 

Ook voor karaktervolle tuinmeubelen, lounge-sets, buitenbars, … kan u bij ons terecht!  
 

Onderhoud  
Om de levensduur en kwaliteit van uw meubelstuk te behouden is 
een goed onderhoud aangeraden. Massief hout is gevoelig voor 
direct zonlicht, felle warmtebronnen en sterk wisselende 
luchtvochtigheid. Onder invloed van deze factoren kan hout krimpen 
of uitzetten, vervormen of zelfs scheuren. Sommige houtsoorten zijn 
dus meer geschikt om binnen te gebruiken, andere houtsoorten 
lenen zich dan weer beter voor toepassingen buitenshuis.  
 
Daarnaast bestaan er specifieke onderhoudsproducten. Welk 
product u nodig hebt voor uw houten meubel, hangt af van de 
afwerking van het hout. Afhankelijk van de gekozen houtsoort, 
onderhoudt u uw meubel minimaal 3 keer per jaar.  
 

Algemene schrijnwerkerij Glen Van den Broeck, dé partner voor al jouw houtprojecten.  


