NLD

a product of Decospan®

“ We zien het als onze missie om de mooiste en meest
decoratieve panelen in eik fineer te produceren,
waarmee u uw sterkste creatieve ideeën kan ombuigen
tot spraakmakende interieurs. “
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www.querkusdecospan.com

Elke plaat die we bij Decospan produceren, is uniek. We springen daarbij
creatief en respectvol om met het beschikbare eiken fineer. Via unieke
productieprocessen weten we de schoonheid, kleur, tekening en structuur van
massief hout helemaal te vatten en te versterken, en te combineren met alle
troeven van een gefineerde plaat. De fonkel van verwondering in de ogen van
een eindklant wanneer die zijn woonkamer, keuken of kantoor betreedt, vormt
onze ultieme voldoening.

Intelligent. Met Querkus zijn we erin geslaagd om de grilligheid van de
natuur te vatten in een toegankelijk en makkelijk te verwerken product. Zo
hoeft u zich geen zorgen te maken over productspecificaties, maar kunt
u zich helemaal concentreren op de look en de feel die uw project uniek
zullen maken.
Authentiek. Een eerlijk en authentiek product, daar staat Querkus voor.
Daarom verwerken we niet enkel nieuwe eikenbomen, maar geven we
ook oude eiken balken een tweede leven. Fineer uit deze laatste categorie
ziet er nog doorleefder en robuuster uit. Recycling en upcycling op hun
best.
Duurzaam. Met Querkus willen we onze impact op de omgeving
verminderen. Door een product te maken met lange levenscyclus, door
uitsluitend te werken met eik uit duurzaam beheerde bossen en door
milieuvriendelijke productieprocessen. Dit alles wordt gewaarborgd door
ons Pure Wood Charter.
Europees. Eik staat hoog aangeschreven in de meubelindustrie
en het interieurdesign. Wegens zijn duurzaamheid en uitstekende
verwerkbaarheid wordt eik reeds eeuwen gebruikt in onze streken. Onze
aankopers zijn dan ook continu op zoek naar de beste stammen van
Europese herkomst.
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LOOK 01

Natural
Oak Natural Adagio

Oak Natural Allegro

0,6 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm

Oak Natural Vivace

LOOK 02

ViNtAgE
1 mm
1,5 mm

OaK ViNtAgE HoBoKeN

OaK ViNtAgE HaRlEm

OaK ViNtAgE BaLtImOrE

LOOK 03

RETRO
0,6 mm

Oak RETRO HOBOKEN

Oak RETRO HARLEM

Oak RETRO BALTIMORE

LOOK 04

Smoked
0,6 mm
1,5 mm

Oak Smoked Havana
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Oak Smoked Arabica

Oak Smoked Robusta

Querkus is een collectie van decoratieve panelen in eik fineer, die u
volledig naar eigen hand kan zetten. U hoeft slechts 3 eenvoudige
stappen te doorlopen om te komen tot die plaat die op vlak van
kleur, tekening en aanvoelen maar ook qua budget helemaal aan uw
wensen voldoet.

Stap 1: Kies de LOOK
Bepaal hier het uitzicht van uw Querkus fineerproduct. Voor een
extra massief uitzicht van de panelen worden stroken fineer van
verschillende bomen met elkaar gecombineerd volgens onze
"Mixmatch" voegmethode. Net als bij massieve eiken planken
verschillen de panelen hierdoor onderling maar zijn ze wel
passend.
Kies volgens de stijl van uw project voor: Natural, Vintage, Retro
of Smoked.

Stap 2: Kies de DIKTE
Elke look is verkrijgbaar in een aantal diktes, die je kiest in functie
van het budget of van de gewenste ‘touch’ (zie stap 3).
0,6 mm 1 mm 1,5 mm 2 mm

Opgegeven diktes betreffen steeds de fineerlaag zonder
nabehandeling. Einddiktes kunnen licht afwijken volgens de
gekozen oppervlaktebehandeling.
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Stap 3: Kies de TOUCH
Volgens de 'Look' en de 'Dikte' van het gekozen fineer kan u verder gaan
afwerken en personaliseren via een aantal oppervlaktebewerkingen.
Beleving en aanvoelen worden zo extra benadrukt. U voelt meteen de
authenticiteit van het product en het onderscheid met imitaties.
Kies uit volgende bewerkingen Plain, Brushed, Scratched, Distressed.

Plain
Deze platen zijn standaard voorgeschuurd met
korrel 120. Het oppervlak is effen (Plain) en kan
door u verder afgewerkt worden.
U moet de platen nog verder naschuren en
kunt ze vervolgens naar eigen creativiteit
bewerken of gewoon verwerken zoals ze zijn.

Plain

Brushed
Een geborsteld oppervlak laat de natuurlijke houtstructuur beter tot haar recht komen.
- Brushed type B1: hierbij wordt het zachte zomerhout subtiel en lichtjes uitgeborsteld.
- Brushed type B2 en type B3: hierbij gaat de structuur meer in de diepte en kan het effect
vergeleken worden met zandstralen. Enkel mogelijk bij een toplaag vanaf 1 mm voor Brushed
type B2 en vanaf 1,5 mm voor type B3. Voor een optimale stabiliteit van de panelen, raden we
aan om steeds zowel de voorzijde als de rugzijde te borstelen.

Brushed type B1
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Brushed type B2

enkel mogelijk op toplaag ≥ 1 mm - altijd dubbelzijdig

Brushed type B3

enkel mogelijk op toplaag ≥ 1,5 mm - altijd dubbelzijdig

Scratched
Voor authentiek ogende lintzaag effecten passen we een gepatenteerd
procédé toe, waardoor de fineerplaat het uitzicht krijgt van een ambachtelijk
bewerkte massieve plank.

Scratched type S1

Scratched type S2

Scratched type S3

Scratched type S4

enkel niet mogelijk op Smoked 0,6 mm

enkel mogelijk op toplaag ≥ 1 mm

enkel mogelijk op toplaag ≥ 1 mm

Scratched type S5

enkel mogelijk op toplaag ≥ 1 mm

enkel mogelijk op toplaag ≥ 1 mm

Distressed
Door middel van willekeurig aangebrachte
hamerinslagen wordt een grillig patroon
gecreëerd waardoor het fineer een doorleefd
uitzicht krijgt.

Distressed type D1
enkel mogelijk op Oak Vintage

www.querkusdecospan.com
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LOOK 01

Natural
NO NONSENSE PURITY

Natural brengt de eerlijke en ontwapenende schoonheid van de eik naar boven.
Zonder franjes, gewoonweg puur natuur.
Met hout van streng geselecteerde eiken uit Kroatië,
langzaam gegroeid in gecontroleerde en gereglementeerde groeizones.
De Natural 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.
De 3 looks van Oak Natural zijn verkrijgbaar in 4 fineerdiktes:
0,6 mm, 1 mm, 1,5 mm en 2 mm.

0,6 mm
1 mm

1,5 mm

2 mm

Oak Natural Adagio
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Oak Natural Allegro

Oak Natural Vivace
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Natural

Oak Natural Adagio

0,6 mm

Brushed type B1 - Afwerking: kleurbeits & vernis - Ontwerp: Jaspers-Eyers - Realisatie: De Laere Decor - Foto’s: Klaas Verdru
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Oak Natural Adagio
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1 mm

Brushed type B2 - Afwerking: Olie met satijnglans - Ontwerp: De Cort & Dervichian - Realisatie: De Laere Decor - Foto: Gerald Van Rafelghem

www.querkusdecospan.com

Natural

Oak Natural Allegro

0,6 mm

Brushed type B1 - Afwerking: UV lak mat - Ontwerp: Cuypers & Q architecten
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Natural

Oak Natural Allegro
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1 mm

Scratched type S1 - Afwerking: kleurbeits & vernis mat - Realisatie: De Laere Decor - Ontwerp: Govaert & Vanhoutte Architects
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Oak Natural Adagio
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2 mm

Brushed type B2 (kastfront) & Scratched type S3 (bartablet) - Afwerking: Beits en UV lak mat - Ontwerp: Descamps Interiors

Natural

Oak Natural Vivace

1,5 mm

Scratched type S1 - Afwerking: Gekleurde olie - Ontwerp: 3Architecten - Realisatie: De Laere Decor - Foto: Klaas Verdru
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OaK ViNtAgE HoBoKeN

OaK ViNtAgE HaRlEm
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LOOK 02

ViNtAgE
Respected, Repurposed & Upcycled

Oude materialen recupereren en ze een nieuwe bestemming geven, met
respect voor het verleden. Dit is de echte spirit van de Oak Vintage look.
Eiken balken die decennialang hebben dienst gedaan in treinen, worden nu
verwerkt tot fineer met een rijk verleden en een warme uitstraling.
Vintage vertelt een verhaal van kwaliteit, respect en ambacht die aan elk
interieur een aparte en doorleefde uitstraling geven, kenmerkend voor de
verfijnde smaak van zowel bouwheer als binnenhuisinrichter.
De 3 looks van Oak Vintage zijn verkrijgbaar in 2 fineerdiktes: 1 en 1,5 mm.

1 mm

1,5 mm

OaK ViNtAgE BaLtImOrE
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ViNtAgE

oAk vInTaGe hArLeM

1 mM

BrUsHeD TyPe b1 - aFwErKiNg: vErNiS MaT - rEaLiStIe: lV-aRcHiTeCtEn
23

oAk vInTaGe hObOkEn

24

1,5 mM

BrUsHeD TyPe b1 - aFwErKiNg: oLiE MaT - oNtWeRp: tEeMa aRcHiTeCtEn

ViNtAgE

oAk vInTaGe hObOkEn

1 mM

PlAiN - aFwErKiNg: vErNiS MaT - oNtWeRp & rEaLiSaTiE: aLlUuR
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oAk vInTaGe bAlTiMoRe

1 mM
BrUsHeD TyPe b1 - aFwErKiNg: oLiE MaT

ViNtAgE
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LOOK 03

RETRO
Respect the past, embrace the future

Net als de Vintage look brengt Retro een ode
aan de kwaliteit en de warme gezelligheid van weleer.
Is de Vintage look voor u wat te uitgesproken, dan biedt onze
Oak Retro met zijn zachtere expressie de geknipte oplossing.
Oak Retro is weliswaar minder opvallend maar bezit toch het nodige
karakter om aan elke ruimte een aparte, kenmerkende sfeer te geven.
De subtiele Retro look wordt bereikt via geëigende
verwerkingstechnieken en door de wijze van het voegen van de vellen.
Wegens mogelijke verschillen in kleurtoon kunnen Oak Vintage en Oak
Retro niet samen verwerkt worden in eenzelfde project.
Oak Retro is enkel verkrijgbaar in een
fineerdikte van 0,6 mm, wat deze collectie meteen
ook budgettair toegankelijker maakt dan de Oak Vintage.

0,6 mm

Oak Retro HOBOKEN
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Oak Retro BALTIMORE

Oak Retro HARLEM
29

Oak Retro HARLEM
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0,6 mm

PLAIN - Afwerking: Vernis naturel effect - Ontwerp: Stijn Vandenberghe - REALISATIE: PIETER VANDENBERGHE

RETRO
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Oak Retro Hoboken
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0,6 mm

PLAIN - Afwerking: Vernis mat - Realisatie: Elbeko - Ontwerp: LMS Vermeersch - FOTO: Annick Vernimmen

RETRO

Oak Retro Baltimore

0,6 mm

Brushed TYPE B1 - Afwerking: olie mat - Realisatie: Van Venrooij Interieurbouw - Ontwerp: Bob Manders - FOTO: Peter Baas
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LOOK 04

Smoked
A CLASS OF ITS OWN

Oak Smoked straalt pure klasse uit. Door de Kroatische eik in de kern te roken, verkrijgt die
een stoere uitstraling met eigenzinnig karakter. Het traditionele rookproces en de typische
eigenschappen van het eikenhout zorgen voor een krachtige, donkere look.
Oak Smoked doet denken aan exclusieve clubs en hotellobby’s
met de beste whisky’s en sigaren.
De 3 looks van Oak Smoked zijn verkrijgbaar in 2 fineerdiktes: 0,6 mm en 1,5 mm
Let op: De kleur van het hout verandert door het schuren.

0,6 mm
1,5 mm

Oak Smoked Havana
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Oak Smoked Arabica

Oak Smoked Robusta
35

Oak Smoked Havana
36

0,6 mm

Plain - Afwerking: Vernis satijn - Realisatie: Waeles Interieur - Foto: Valerie Clarysse

Smoked
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Oak Smoked Robusta

38

1,5 mm

Brushed type B2 - Afwerking: kleurloze olie - Ontwerp: kB ontwerpbureau

Smoked

www.querkusdecospan.com
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Oak Smoked Arabica

1,5 mm

Brushed type B1 - Afwerking: Vernis mat - Ontwerp: Govaert & Vanhoutte - Foto: Tim Van De Velde

Smoked
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PRODUCT

A. PLAAT
TOPLAAG (Voorzijde)
Het Querkus-fineer met de gekozen
LOOK, DIKTE en
TOUCH
Mogelijkheden zie tabel pagina 44-45

Op aanvraag PEFC™ of FSC® mogelijk.

DRAGER

• Standaard: MDF: formaat 2500x1240mm en 3050x1220mm
• Andere dragers en afmetingen zijn mogelijk op aanvraag.

Opgelet: oppervlaktebewerkingen (touch) op gefineerde platen met een gekleurde kern (groen/rood/zwart)
kunnen soms lichte kleurdoorslag geven en wordt daarom sterk afgeraden.

TEGENLAAG (Achterzijde)
Een gefineerde plaat moet steeds van een backing worden voorzien
om een goede stabiliteit te bekomen.
Mogelijkheden:

ACHTERZIJDE
ENKELZIJDIG
DUBBELZIJDIG

B+ kwaliteit

OAK

RETRO

Eik Natuur

Oak

Natural
OaK

VOORZIJDE

ViNtAgE
OAK

RETRO
Oak

Smoked

0,6 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
1 mm
1,5 mm
0,6 mm
0,6 mm
1,5 mm

Natural / Natural

Natural / Eik Natuur B+

Eik Natuur

Natural / Eik Natuur B
ViNtAgE / RETRO

ViNtAgE / ViNtAgE

ViNtAgE / Eik Natuur B

RETRO / RETRO

Smoked / Smoked

B kwaliteit

RETRO / Eik Natuur B

Smoked / Eik Natuur B+

Smoked / Eik Natuur B

Een gedetailleerde beschrijving van de kwaliteiten is terug te vinden op www.querkusdecospan.com

"Querkus" staat voor unieke en superieure
topkwaliteit. Vertrouw daarom enkel op platen
die u herkent aan het Decospan-merkteken
op de zijkant. De stempel verwijst eveneens
naar de productiedatum zodat een duidelijke
tracering van elke plaat mogelijk is.
Via deze weg weet Decospan zich te
onderscheiden en zijn kwaliteit te garanderen!
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B. FLEX
Flex is een gevoegd vel fineer dat makkelijk te verwerken valt. Het fineervel wordt eerst op een papier
geperst, waarna de houtvezels gebroken worden. Hierdoor krijgen we een uiterst fexibel vel fineerhout.
FLEXIBILITEIT is de belangrijkste eigenschap van dit product.
Toepassingen: gebogen oppervlakken, kantenbanden, deurbody’s, fineren, zelf platen persen, ...

TOPLAAG
Het Querkus-fineer met de gekozen

LOOK
THICKNESS

Natural, Smoked & RETRO
ViNtAgE

0,6 mm

1 mm

TOUCH:

• Plain (voorgeschuurd korrel 120)
• Brushed type B1
• Scratched type S1
Mogelijkheden zie tabel pagina 44-45

De verlijming van top- en tegenlaag
gebeurt met een formaldehydevrije lijm.
Querkus Flex wordt nooit opgestopt geleverd.

TEGENLAAG

Papieren onderlaag in de tint van de gekozen LOOK.

Querkus flex is altijd verpakt in deze verpakking.
Enkel deze verpakking garandeert de Decospan
kwaliteit!
Voor de verlijming van het product raden wij ten
sterkste aan om onze voorschriften goed te volgen.
Deze kunnen gevonden worden in iedere doos of
op onze website: www.querkusdecospan.com.

C. KANTENBANDEN
Voor elke "LOOK" werden bijpassende kantenbanden
ontwikkeld. Hiermee reikt Decospan een totaaloplossing aan
en kan elk project tot in de details worden afgewerkt.
Mogelijkheden zie tabel pagina 44-45

www.querkusdecospan.com
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PLAAT
Standaard MDF : 2500 x 1240 mm / 3050 x 1220 mm

Plain

Look

Thickness

Voorgeschuurd
korrel 120

Brushed
B1

B2

Scratched
B3

S1

0,6 mm

Oak

Natural
Adagio
Allegro
Vivace

1 mm
1,5 mm
2 mm

OaK

ViNtAgE

1 mm

HoBoKeN
HaRlEm
BaLtImOrE

1,5 mm

OAK

RETRO
HOBOKEN
HARLEM
BALTIMORE

Oak

Smoked
Havana
Arabica
Robusta
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0,6 mm

0,6 mm

1,5 mm

mogelijk zowel enkel of dubbelzijdig aangebracht
voor de stabiliteit van de plaat moeten B2 en B3 altijd dubbelzijdig aangebracht worden

S2

S3

S4

OVERZICHT

FLEX
3050 x
1240 mm

Distressed
S5

D1

Plain
Voorgeschuurd
korrel 120

KANTENBAND

2750 x
1220 mm

50 m per rol

Brushed

Scratched

B1

S1

Ref nr.

26 mm
Plain
46 mm

Oak Natural

Q-ED01B26-1
Q-ED01B26-2
Q-ED01B46-1
Q-ED01B46-2
Q-ED01S26-1
Q-ED01S26-2
Q-ED01S46-1
Q-ED01S46-2

26 mm
46 mm
26 mm
46 mm
26 mm
46 mm
26 mm
46 mm
26 mm
46 mm
26 mm
46 mm

1 mm
1 mm
0,8 mm
0,8 mm
1 mm
1 mm
0,8 mm
0,8 mm
1 mm
1 mm
0,8 mm
0,8 mm

Q-ED02B26-1
Q-ED02B46-1
Q-ED02S26-1
Q-ED02S46-1
Q-ED03B26-1
Q-ED03B46-1
Q-ED03S26-1
Q-ED03S46-1
Q-ED04B26-1
Q-ED04B46-1
Q-ED04S26-1
Q-ED04S46-1

26 mm
46 mm
26 mm
46 mm
26 mm
46 mm
26 mm
46 mm
26 mm
46 mm
26 mm
46 mm

1 mm
1 mm
0,8 mm
0,8 mm
1 mm
1 mm
0,8 mm
0,8 mm
1 mm
1 mm
0,8 mm
0,8 mm

Q-ED02B26-1
Q-ED02B46-1
Q-ED02S26-1
Q-ED02S46-1
Q-ED01B26-1
Q-ED01B46-1
Q-ED01S26-1
Q-ED01S46-1
Q-ED04B26-1
Q-ED04B46-1
Q-ED04S26-1
Q-ED04S46-1

26 mm
46 mm
26 mm
46 mm
26 mm
46 mm
26 mm
46 mm
26 mm
46 mm
26 mm
46 mm

1 mm
1 mm
0,8 mm
0,8 mm
1 mm
1 mm
0,8 mm
0,8 mm
1 mm
1 mm
0,8 mm
0,8 mm

Q-ED06B26-1
Q-ED06B46-1
Q-ED06S26-1
Q-ED06S46-1
Q-ED06B26-1
Q-ED06B46-1
Q-ED06S26-1
Q-ED06S46-1
Q-ED05B26-1
Q-ED05B46-1
Q-ED05S26-1
Q-ED05S46-1

Brushed
46 mm
26 mm
Scratched
46 mm

OaK ViNtAgE
HoBoKeN
OaK ViNtAgE
HaRlEm
OaK ViNtAgE
BaLtImOrE

OAK RETRO
HobokeN

OAK RETRO
HARLEM

OAK RETRO
BALTIMORE

Oak Smoked
Havana

Oak Smoked
Arabica

Oak Smoked
Robusta

Brushed
Scratched
Brushed
Scratched
Brushed
Scratched
Brushed
Scratched
Brushed
Scratched
Brushed
Scratched
Brushed
Scratched
Brushed
Scratched
Brushed
Scratched

Q-ED01P46-1
1 mm
1,9 mm
1 mm
1,9 mm
0,8 mm
1,9 mm
0,8 mm
1,9 mm

26 mm

Adagio
Allegro
Vivace

Q-ED01P26-1
0,6 mm
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NOTES

Industriezone Grensland
Lageweg 33
8930 Menen - België
+32 56 52 88 00
info@decospan.com

www.querkusdecospan.com
© Decospan 2017 - Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder voorafgaandelijke
schriftelijke toestemming.
Houd er rekening mee dat de informatie in deze brochure mogelijks achterhaald is en dat er een nieuwe versie kan verschenen
zijn. Raadpleeg daarom steeds onze website om de recentste versie te downloaden.De foto’s van de verschillende houtsoorten,
opgenomen in deze brochure, zijn de weergave van een uniek stukje fineer hout en bijgevolg nooit bindend voor toekomstige
leveringen.
Decospan streeft naar de continue verbetering van haar producten en diensten. Eventueel hieruit voortvloeiende veranderingen
kunnen afwijken van de foto’s en teksten in deze brochure. Decospan wijst iedere aansprakelijkheid ingevolge van verschillen tussen
gegevens en foto’s in de brochure en werkelijk beschikbare producten of geleverde producten af. De inhoud van de teksten alsmede
van de foto’s in de folder zijn louter informatief en er kunnen geen rechten uit worden verworven.
Er wordt van de verwerker verwacht om steeds een ingangscontrole van de producten te doen, alvorens deze verder te verwerken.
Eens begonnen met de verwerking van het product (zagen, schuren, beitsen, vernissen, …) wordt deze als aanvaard beschouwd.
Alle handelingen met betrekking tot het beitsen en vernissen van een fineerplaat liggen buiten de verantwoordelijkheid van de
fabrikant, Decospan.

