Sustainable
creativity!
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LL54 Dark Lime

Looks & Likes
Als ontwerper houdt u van mooie materialen, maar ook van
budgetaire en ecologische oplossingen. Look’likes hebben alle
troeven: de knappe looks die eigen zijn aan echt hout, maar
bovendien betaalbaar en milieuvriendelijk. Troeven die elke
designer kan smaken. Ook de constante kleur zonder grote
kleurvariaties is een voordeel voor een strakke aankleding van
een interieur.

Wat is samengesteld fineer?
Look’likes wordt gemaakt van echt hout, maar niet met de
echte houtsoort. We geven een houtsoort zoals ayous, fichte
of populier het uitzicht van een andere houtsoort zoals eik,
ebbenhout of teak. Daarnaast kunt u ook onze art-collectie
Look’likes ontdekken met vijf gedurfde en kunstzinnige designs.

Veelzijdig gebruik én altijd in voorraad
Look’likes is verkrijgbaar op verschillende dragers en als
wandbekleding. We bieden u zo de kans om ieder interieur
met Look’likes extra esthetische en ecologische kwaliteiten te
geven. De Look’likes fineren zijn op voorraad waardoor we een
levertermijn van 10 werkdagen kunnen garanderen.

www.looklikesveneer.com
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LL08 Wengé Quarter
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Kies voor het milieu
Kies voor samengesteld fineer
Duurzaam alternatief op tropische houtsoorten

Traceerbaarheid van tropische houtsoorten is niet altijd mogelijk. Daarom hebben
we in de Look’likes collectie een duurzaam alternatief op deze houtsoorten
ontwikkeld. Nu hebt u een andere oplossing voor exotische houtsoorten zoals
Santos pallisander, Ebben Maccasar en Teak. Als gereconstrueerde houtsoort
in de Look'likes collectie dragen deze wel het FSC-label (SGS-COC-0481).

Gezonde werk- en leefomgeving

De lijmen die we gebruiken bij de productie en de verwerking van samengesteld
fineer, bevatten geen urea-formaldehyde. Ook hebben ze slechts een minimum
aan vluchtige organische stoffen (VOC). Dat is een echte revolutie die zorgt voor
een gezondere werk- en leefomgeving.

Tegen 2015 volledig CO2-neutraal

Voor de productie van de Look’likes wekken we 30% van de energie op uit
onze eigen zonnepanelen. De overige energie kopen we enkel ‘groen’ aan. Ons
houtafval gebruiken we om onze machines op de juiste temperatuur te brengen
en onze gebouwen te verwarmen. Ook het daglicht laten we maximaal binnen,
zodat de verlichting niet nodeloos hoeft te branden.
Het is onze ambitie om tegen 2015 volledig CO2-neutraal te produceren.
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Wat is samengesteld fineer ?
Een samengesteld fineer is een fineer dat vervaardigd is uit echt
hout, maar niet uit de echte houtsoort. Hieronder verduidelijken we
hoe dit procedé werkt.

1. Afrollen fineer

De stammen van ayous, fichte of populier versnijden we
tot afrol fineer. Dit doen we door de stam rond zijn as te
laten draaien. Een mes dat we tegen de stam plaatsen
zorgt ervoor dat er een dunne laag hout wordt afgeschild.
Tijdens dit proces kappen we het hout eveneens op de
juiste breedte.

2. Dyeing
Een belangrijk proces in het maken van samengesteld
fineer is het ‘dyeing’ proces. Hierbij geven we de gewenste
kleur aan het fineervel uit stap 1. De fineervellen dompelen
we onder in een waterbad met een bepaalde temperatuur
en een bepaalde kleurconcentratie. Het kleurproces is
100% op basis van watergedragen kleuren. Voor het
produceren van de Look’likes collectie gebruiken we ook
geen zware metalen of andere toxische stoffen.

3. Samenstelling van het patroon
De gekleurde fineren mixen we afhankelijk van de samen
te stellen houtsoort of het gewenste design.

4. Lijmen

De stapel fineren verlijmen we na het stapelen tot een
blok. Tijdens dat proces brengen we op ieder vel lijm aan.
Die lijm heeft eveneens een impact op het uiteindelijk
uitzicht van het product omdat we er kleurcomponenten
aan kunnen toevoegen.

5. Persen
De blok fineren uit stap 4 wordt nu in een pers gestopt. De
persplaten kunnen vlak zijn of een bepaalde vorm hebben.
Dit heeft ook een impact op het uitzicht. Een voorbeeld:
door een gegolfde persplaat te gebruiken bekomen we het
uitzicht van een dosse structuur.

6. Zagen tot stam
Na het verlijmen verzagen we de blok tot een mooie
rechthoekige ‘stam’. Daarna wordt deze ‘stam’ geschuurd
en is hij klaar voor de verwerking tot samengesteld fineer.
90°

7. Snijden
De stam versnijden we tot fineer met een dikte van 0,6mm.
Dit is de grondstof waar Decospan de verschillende
Look’likes producten mee maakt.
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De mooiste 15 decors voor u geselecteerd
Deze houtsoorten
dragen het FSC label
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Classics

Exotics

Deze twee gereconstrueerde
eiken geven u echt hout, zonder
de natuurlijke kleurafwijkingen
van gewoon fineer, beide zijn FSC
gecertificeerd.

Met deze exotics kunt u de onweerstaanbare looks van tropische
houtsoorten nu op een duurzame manier integreren in elk interieur.
Al deze soorten zijn FSC gecertificeerd.

LL01
Oak Quarter

LL33
Ebony Quarter

LL04
Oak Quarter

LL37
Ebony Quarter

LL26
Zebrano

LL35
Teak Quarter

LL36
Teak Crown

Art
Zin in iets speciaals? In onze Art-collectie hebben we ons creatief
uitgeleefd met de mogelijkheden van samengesteld fineer.
Deze zijn gegarandeerd een eye-catcher in elk interieur.

LL08
Wengé Quarter

LL12
Wengé Quarter

LL41
Palissander Santos

LL15
Birch Plywood

LL51
Sweet Lime

LL52
Salty Lime

LL53
Pepper Lime

LL54
Dark Lime
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De 15 look'likes decors zijn in
verschillende producten verkrijgbaar:

panels
Keuze uit spaanplaat, MDF plaat,
blokplaat of multiplexplaat in
verschillende diktes en afmetingen
zie pag 12-15

ply
Keuze uit 2 ply of 3 ply in
verschillende afmetingen
zie pag 16-17

flex
Flexibele fineervellen
in verschillende afmetingen
zie pag 18-19

wallpaper
Wandbekleding met afmeting
3050 x 600mm, inclusief lijm.
Afwerkingsproducten zijn beschikbaar
zie pag 20-23
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Let your
inspiration
go...

LL37 Ebony Quarter 11

panels

12 LL26 Zebrano

De juiste look op de juiste drager… deze Look’likes
panels geven u fascinerende extra mogelijkheden: mooie
structuren in echt hout op stevige platen die handig in
gebruik zijn. Een genot voor designer, plaatser én klant.

Toplaag: Samengesteld fineer, keuze uit 15 DECOREN, standaardlengte 3050mm

Plaat: keuze uit spaanplaat, MDF
plaat, blokplaat of multiplexplaat in
verschillende afmetingen en diktes.

matrix op www.looklikesveneer.com.

BACKING: Wij raden steeds aan om uw gefineerde plaat van een backing te
voorzien. Hierdoor krijgt u een optimale stabiliteit in de plaat.
Decospan helpt u graag de juiste backing te kiezen. Hieronder geven
we u een overzicht:
• Hetzelfde samengesteld fineer van de toplaag.
• Rood: okoumé schilfineer.
• Blind: is eender welke houtsoort en wordt gekozen door Decospan.
Hier zijn open gebreken toegelaten en dient het fineer louter om de
plaat te stabiliseren.
• Papier: voor sommige toepassingen kan papier geselecteerd worden
als backing. Hierdoor is er kromtrekking mogelijk waar Decospan niet
verantwoordelijk voor is.
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panels

14 LL41 Palissander Santos

15

LL53 Pepper Lime

Look’likes ply geeft u oneindig veel esthetische mogelijkheden.
Dit soepele fineervel bestaat uit twee of drie lagen fineerhout.
Met Look’likes ply geeft u uw creativiteit de vrije loop en elk
interieur een warme invulling met unieke houtstructuren. Door
de extra dikte zijn groeven mogelijk in de toplaag. Die extra
structuur benadrukt nog meer de natuurlijke expressie van echt
hout.
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Foto: realisatie Kredo

ply

Toplaag: Samengesteld fineer, keuze uit 15 DECOREN

2-PLY

Voor dit product worden 2 vellen fineer op elkaar geplakt.
Als backing fineer wordt meestal dezelfde houtsoort
gekozen van een lagere kwaliteit.
2x Langs
Deze 2-PLY kan men
licht zandstralen of
borstelen.

3-PLY
Indien men enkel gaat
groeven, is het beter om
te opteren voor de optie
Langs-Dwars-Langs.
In dergelijk vel is het
spanningsveld beter verdeeld
waardoor het product nog
stabieler is.
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flex

LL51 Sweet Lime

Look’likes flex is een samengesteld fineer dat u heel
gemakkelijk kunt verwerken. Dit zijn flexibele vellen
fineerhout die onmiddellijk klaar zijn voor gebruik. Ook bij
renovaties is dit een uitzonderlijk veelzijdig product. In een
handomdraai krijgt een ruimte een complete metamorfose.
Look’likes flex kan gemakkelijk op eender welke drager
verlijmd worden.
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Toplaag: Samengesteld fineer, keuze uit 15 DECOREN

De totale dikte van Look'likes flex
bedraagt tussen 0,4 en 0,6 mm

Papieren onderlaag in de tint
van de gekozen houtsoort

verlijmen gebeurt met een
formadehydevrije lijm

Flexibiliteit is de belangrijkste troef van dit product
• Look’likes flex laat zich binnen een handomdraai op eender
welke ondergrond verlijmen.
• Look’likes flex is binnen de 72 uren leverbaar over gans
Europa en dit per stuk in de afmeting 3050 x 1240 mm.
• Look’likes flex kan eveneens gebuikt worden om op een heel snelle
manier de kanten van eender welk plaatmateriaal af te werken.
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.
Look’likes flex is altijd verpakt in hieronder afgebeelde verpakking. Enkel deze
verpakking garandeert de Decospan kwaliteit !
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wallpaper

20 LL52 Salty Lime

Look’likes wallpaper is een trendsettende wandbekleding die
de luxe en warmte van hout combineert met het gebruiksgemak
van behangpapier. Look’likes wallpaper is hiermee het
antwoord op de vraag naar creatieve ideeën voor de inrichting
van hedendaagse interieurs.
Toplaag: Samengesteld fineer, keuze uit 15 DECOREN

De totale dikte van Look'likes wallpaper
bedraagt tussen 0,4 en 0,6 mm
Rol van 3050 mm lang x 600 mm breed
Papieren onderlaag in de tint
van de gekozen houtsoort

Ook muren houden van echt hout
Look’likes wallpaper is flexibel houtbehang. Het productieproces
is te vergelijken met dat van Look’likes flex, maar hier versnijden
we de vellen perfect parallel op een breedte van 600 mm. De
lengte van de vellen is 3050 mm.
Look’likes wallpaper wordt met de meegeleverde lijm enkelzijdig
verlijmd. De verwerkingsvoorschriften zitten in iedere doos of
kunt u downloaden op www.looklikesveneer.com. Wij raden ten
sterkste aan om deze verwerkingsvoorschriften goed te lezen
alvorens het product te verwerken.

Kwaliteit gegarandeerd
Look’likes wallpaper leveren we voorgeschuurd met korrel 150.
Voorts is het onbehandeld, zodat u zelf nog de gepaste afwerking
kunt kiezen. Nog even voorschuren en afwerken met olie of
vernis.
Elk houtafwerkingsproduct kan gebruikt worden om Look’likes
wallpaper af te werken. Wij raden u echter aan om de geteste
olie en vernis te gebruiken van het merk Ciranova.
Meer informatie op www.looklikesveneer.com
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22 LL35 Teak Quarter

Combineren is fascineren
Wilt u een doorlopend design in het gehele interieur laten
terugkomen?
Dat kunt u perfect bereiken met ons Look’likes gamma. Met
het plaatmateriaal, flex, ply en wallpaper kunt u onbegrensd
creatief de natuurlijke looks en warmte van hout overal tot zijn
recht laten komen. Zo zorgt u voor een unieke sfeer waarmee u
iedereen kunt verrassen.
U wilt een ‘waaauw’-effect?
Look’likes geven u extra mogelijkheden om te combineren en
te fascineren.

www.looklikesveneer.com
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a product of

Decospan nv
Industriezone Grensland
Lageweg 33
8930 Menen - België
tel +32 56/52.88.00
fax +32 56/52.88.03
info@decospan.com

www.looklikesveneer.com
© Decospan 2012 - Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder voorafgaandelijke toestemming.
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.

