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1 ALGEMENE PRODUCTBESCHRIJVING 

 

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. 

 
Querkus is een collectie van decoratieve panelen in eik fineer, die u volledig naar uw hand kan zetten. 

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. 

 

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 

productspecifcaties, 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. 

 

2 KWALITEITSBESCHRIJVING OAK NATURAL 

Natural brengt de eerlijke en ontwapenende schoonheid van de eik naar boven. Zonder franjes, 

gewoonweg puur natuur. Met hout van streng geselecteerde eiken, 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. 
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Oak Natural Adagio staat voor fineerhout van uitstekende kwaliteit en is geschikt voor het betere 

zichtbare meubelwerk. Enkel het kwartiershout van Europees eiken dat nog nauwelijks spiegels bevat 

wordt mixmatch gevoegd. Hierdoor wordt een gevarieerd en toch uniform beeld verkregen. Typische 

houtkarakteristieken zoals het natuurlijke nerfverloop worden toegestaan terwijl markante knopen 

worden uitgesloten. Oak Natural Adagio past daarom perfect in een modern interieur zonder veel 

franjes en draagt bij aan de rust en warmte in een ruimte. 

 

Illustratieve foto’s (meer op www.querkusdecospan.com) : 
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Oak Natural Allegro is de ideale keuze voor zichtbare toepassingen waar een typische houten look 

wordt nagestreefd. Door de combinatie van kwartiershout, halfkwartiers en dosse wordt een 

levendig fineerbeeld bekomen. Typische houtkarakteristieken zoals het natuurlijke nerfverloop 

worden toegestaan terwijl markante knopen worden uitgesloten. Oak Natural Allegro past daarom 

perfect in een tijdloos interieur waar hout en andere materialen evenwichtig worden gecombineerd. 

 

Illustratieve foto’s (meer op www.querkusdecospan.com) : 
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Oak Natural Vivace eert de natuurlijke schoonheid van hout door een mix van kwalitatieve fineren 

met een rustiek karakter. De natuur is ondoorgrondelijk en dat maakt deze platen dan ook zo 

bijzonder: het beeld verschilt duidelijk naargelang de gekozen stam en ook het aantal en de grootte 

van de knopjes en kwasten varieert. Hierdoor is Oak Natural Vivace de perfecte keuze voor de 

liefhebbers van authenticiteit en de ultieme expressie van hout. 

 

Illustratieve foto’s (meer op www.querkusdecospan.com) : 
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3 KWALITEITSBESCHRIJVING OAK VINTAGE 

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 neer 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 ver jn de smaak van zowel bouwheer als 

binnenhuisinrichter. 

In tegenstelling tot een gewone fineerplaat zijn de fineren bij Oak Vintage niet gevoegd maar liggen 

ze “los” tegen elkaar. Hierdoor ontstaan soms spaties tussen de fineerstroken, die bijdragen aan het 

decoratieve karakter. 

De 3 looks van Oak Vintage zijn verkrijgbaar in 2 neerdiktes: 1 en 1,5 mm. 

 

Oak Vintage Hoboken, illustratieve foto’s (meer op www.querkusdecospan.com) : 
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Oak Vintage Harlem, illustratieve foto’s (meer op www.querkusdecospan.com) : 

 

    
 

 

Oak Vintage Baltimore, illustratieve foto’s (meer op www.querkusdecospan.com) : 
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In tegenstelling tot andere fineersoorten zijn bij oude eiken platen veel karakteristieken 

aanvaardbaar en net gewenst. Deze open gebreken maken juist deel uit van de reclaimend look. 

Daartoe behoren spies, open knopen, barsten, open voegen, snijfouten & breuken, ontbrekend 

fineer, donkere verkleuring, wormgaatjes en losse spiegel. 

 

Aan de hand van enkele foto’s wijzen wordt dit snel duidelijk. Hieronder een voorbeeld van 

verschillende gebreken die toegelaten zijn binnen deze referenties. 

 

 

De volgende zaken zijn echter flagrant en niet langer decoratief en daarom dus ook niet toegestaan. 
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4 KWALITEITSBESCHRIJVING OAK RETRO 

 

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. 

Net als bij Vintage komen echter wel een aantal kenmerken terug die worden toegestaan, zoals open 

knopen, ontbrekend fineer, breuken en kleine voegfouten. 

Het verschil tussen Vintage en Retro wordt snel duidelijk aan de hand van een voorbeeld: 

 

 

Oak Retro is enkel verkrijgbaar in een fineerdikte van 0,6 mm, wat deze collectie meteen ook 

budgettair toegankelijker maakt dan de Oak Vintage. 
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Oak Retro Hoboken, illustratieve foto’s (meer op www.querkusdecospan.com) : 

    

 

Oak Retro Harlem, illustratieve foto’s (meer op www.querkusdecospan.com) : 
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Oak Retro Baltimore, illustratieve foto’s (meer op www.querkusdecospan.com) : 

    

 

5 KWALITEITSBESCHRIJVING OAK SMOKED 

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. 

Oak Smoked bestaat uit 3 varianten: voor Robusta wordt het hout intensief gesmoord totdat het een 

diepdonkerbruine kleur krijgt. Voor Arabica is het hout veel minder ver gerookt en is het lichtbruin. 

Bij Havana worden beide gecombineerd tot een plaat vol karakter. 

Let op: de kleur van het hout verandert door het schuren.  

De 3 looks van Oak Smoked zijn verkrijgbaar in 2 neerdiktes: 0,6 mm en 1,5 mm  
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Oak Smoked Havana, illustratieve foto’s (meer op www.querkusdecospan.com) : 

   

 

Oak Smoked Arabica, illustratieve foto’s (meer op www.querkusdecospan.com) : 
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Oak Smoked Robusta, illustratieve foto’s (meer op www.querkusdecospan.com) : 

   

 

6 CONTACT 

 

"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! 

Decospan NV 

Industriezone Grensland 

Lageweg 33 

8930 Menen – Belgium 

T +32 56 52 88 00 

E-mail: info@decospan.com  

 

* The information is obtained with utmost care and the results are compiled by reliable sources. The herein 

contained information and data are considered to be accurate and correct, with reservation of misprints, norm 

errors or other mistakes. Decospan makes no warranty of any kind, expressed or implied, concerning the 

accuracy or completeness of the information. Decospan will not be liable for claims relating to any party’s use of 

or reliance on information and data contained herein, regardless of whether it is claimed that the info is 

inaccurate, incomplete or otherwise misleading. It is offered for your consideration, investigation and 

verification. Due to possible technical changes it is the user’s responsibility to obtain the most up to date 

information. 

 


