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Met 'Nørdus'  biedt Decospan een toegankelijke 

collectie van gefineerd plaatmateriaal die perfect 

past bij de trend naar een meer Scandinavische en 
modernistische interieurvormgeving. We zien onszelf 

als een deel van een wereldwijde gemeenschap die 

probeert om de schoonheid van de natuur te delen 

en er van te genieten op een milieuvriendelijke en 

verantwoorde manier.

De hedendaagse leefomgeving weerspiegelt onze 

persoonlijkheid en verwachtingen in het leven. We streven 

naar moderne en tijdloze producten van uitmuntende kwaliteit 

met architecturale vormen. Met 'Nørdus' kunt u deze 

eenvoudige en toch praktische interieurtrend met tijdloze 

elegantie zelf beleven.

Voor 'Nørdus' wordt alleen het beste naald- en berkenhout 
verzameld en zorgvuldig verwerkt tot dun gesneden fineer. Op 

die manier wordt de grondstof geoptimaliseerd. Geavanceerde 

oppervlaktebehandelingen versterken de unieke schoonheid 

van hout en benadrukken het 3D aspect ervan. Een team van 

trendwatchers heeft verschillende trendy afwerkingsmogelijkheden 

voorgesteld zoals metallic tinten, accenten van asgrijs of neutraal wit 

waardoor 'Nørdus' in elk interieur kan geïntegreerd worden.

Deze collectie belichaamt de Scandinavische levensstijl en voedt ons met 

gezelligheid en warmte. Laat u inspireren!

Ruud Belmans 
Product Designer Pinkeye
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8 designs om  
naar je hand te zetten !

www.nordusdecospan.com

1 Spring Larch

2 Autumn Larch

3 Winter Larch

4 Clean Spruce

5 Vivid Spruce

6 Honey Pine

7 Snow Birch

8 Wild Pine

De collectie

1 2
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De 'Nørdus' collectie bevat 8 designs die perfect passen bij een 

hedendaags interieur en die aanzetten tot creativiteit. Daarom zijn 

er bij elke houtsoort een aantal mogelijke afwerkingen met lak of olie 

voorgesteld. De fineerdikte kan naargelang de houtsoort gekozen worden 

tussen 0,6 mm of 1,5 mm. Een toplaag van 1,5 mm is steeds diep geborsteld. 

Door de unieke mixmatch-techniek krijgen de fineerplaten een massief karakter, 

zonder optische onderbreking. “Nørdus” is verkrijgbaar als gefineerd plaatmateriaal, 

flex en bijpassende kantenbanden. Alle mogelijkheden kan u nalezen in de tabel op 

pagina 41. Voor meer informatie over de geillustreerde afwerkingen kan u contact opnemen 

met Hesse-Lignal (lakken) en Rubio Monocoat (olies). Hun contactgegevens kan u vinden op 

pagina 40.
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Spring Larch
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Spring 
Larch
Ideas behandeling met  

kleurbeits en lak

behandeling met 
gekleurde olie
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Spring Larch
ideas

Creativity 
is yours

behandeling met  
kleurbeits en lak

behandeling met 
gekleurde olie
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Autumn 
Larch

ideas

Autumn Larch

behandeling met  
kleurbeits en lak

behandeling met 
gekleurde olie
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Winter Larch
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Winter Larch
ideas

Think outside 
the boxbehandeling met  

kleurbeits en lak

behandeling met 
gekleurde olie
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Clean Spruce
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Clean Spruce
ideas

Think  
further

4

behandeling met  
kleurbeits en lak

behandeling met 
gekleurde olie

20 /



/ 21



Vivid Spruce
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Vivid
Spruce

ideas

behandeling met  
kleurbeits en lak

behandeling met 
gekleurde olie
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www.nordusdecospan.com

Honey Pine
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behandeling met  
kleurbeits en lak

behandeling met 
gekleurde olie

Honey Pine
ideas

Turn ideas 
into reality
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Snow Birch
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Snow 
Birch
ideas

7

behandeling met  
kleurbeits en lak

behandeling met 
gekleurde olie
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Wild Pine

8
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Wild Pine
ideas

Creativity 
never stops

behandeling met  
kleurbeits en lak

behandeling met 
gekleurde olie
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Wild Pine
ideas behandeling met  

kleurbeits en lak

behandeling met 
gekleurde olie

www.nordusdecospan.com / 37



Een Nørdus plaat is opgebouwd uit een fineerhouten toplaag, een drager 
van 18 mm MDF en een tegenfineer voor de stabiliteit. De toplaag is steeds 
een gevoegd vel fineerhout samengesteld volgens onze mixmatch-techniek. 
Hierbij worden stroken fineerhout van verschillende bomen met wisselende 
snijwijzen willekeurig aan elkaar gevoegd tot een volledig vel. Zo ziet de 
plaat er uit als massief hout. Door met verschillende platen een doorlopend 
oppervlak te creëren, ontstaat er geen optische onderbreking. Wild Pine#06 
vormt een uitzondering en is de enige referentie die bestaat uit één volledig 
vel afrolfineer per plaat, zonder voegen.

"Nørdus" 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. 

Voor een vlotte handling worden Nørdus-platen 
altijd verpakt met een bijpassend dekkarton en 
op houten blokken. Voor containertransport kan 
Nørdus ook op pallets geleverd worden!

Formaat Paneel

DUBBELZIJDIG ENKELZIJDIG

Voor- en achterzijde Voorzijde Achterzijde

2790 x 1240 mm

SPRING LARCH#06 Lariks / 0,6 mm / mixmatch / licht geborsteld Lariks B / 0,6 mm / voorgeschuurd

SPRING LARCH#15 Lariks / 1,5 mm / mixmatch / zwaar geborsteld Den B / 1,5 mm / zwaar geborsteld

AUTUMN LARCH#06 Lariks lichtgerookt / 0,6 mm / mixmatch / licht geborsteld Lariks B / 0,6 mm / voorgeschuurd

AUTUMN LARCH#15 Lariks lichtgerookt / 1,5 mm / mixmatch / zwaar geborsteld Den B / 1,5 mm / zwaar geborsteld

WINTER LARCH#06 Lariks donkergerookt / 0,6 mm / mixmatch / licht geborsteld Lariks B / 0,6 mm / voorgeschuurd

WINTER LARCH#15 Lariks donkergerookt / 1,5 mm / mixmatch / zwaar geborsteld Den B / 1,5 mm / zwaar geborsteld

CLEAN SPRUCE#06 Fichte / 0,6 mm / mixmatch / licht geborsteld Fichte B / 0,6 mm / voorgeschuurd

CLEAN SPRUCE#15 Fichte / 1,5 mm / mixmatch / zwaar geborsteld Den B / 1,5 mm / zwaar geborsteld

VIVID SPRUCE#06 Fichte knopen / 0,6 mm / mixmatch / voorgeschuurd Fichte B / 0,6 mm / voorgeschuurd

HONEY PINE#06 Carolina Pine / 0,6 mm / mixmatch / voorgeschuurd Carolina pine B / 0,6 mm / voorgeschuurd

SNOW BIRCH#06 Berken halfafrol / 0,6 mm / mixmatch / voorgeschuurd Berken B / 0,6 mm / voorgeschuurd

2500 x 1240 mm WILD PINE#06 Den volle afrol / 0,6 mm / voorgeschuurd -

Voor projecten zijn andere afmetingen en dragers mogelijk op aanvraag. Hierbij moet rekening gehouden worden met een langere levertermijn.

DUBBELZIJDIG 
Deze platen zijn aan beide kanten evenwaardig afgewerkt met dezelfde Nørdus design. 

ENKELZIJDIG 
Deze platen zijn langs één zijde afgewerkt met het Nørdus design. Een gefineerde plaat 
moet steeds van een backing worden voorzien om een goede stabiliteit te garanderen. 
Meer info ivm met de tegenlaag vind je in onderstaande tabel. De enkelzijdige panelen 
zijn ideaal voor toepassingen waarbij slechts één zijde van het paneel zichtbaar is. 

De producten van Nørdus worden steeds onafgewerkt geleverd en moeten nog door 
de verwerker behandeld worden. Voor meer informatie over de afwerking van Nørdus 
kan u contact opnemen met Hesse-Lignal (beitsen en lakken) of Rubio Monocoat (olies).

Ecologisch verantwoord  
Alle grondstoffen die wij voor Nørdus aankopen zijn vooraf grondig door Decospan 
gecontroleerd. Zo zijn we zeker dat al het gebruikte hout enkel afkomstig is van 
verantwoorde bosbouw. Op aanvraag en mits beschikbaarheid zijn FSC®-gecertificeerde 
producten mogelijk. Ook zero-added formaldehyde platen zijn mogelijk op uitdrukkelijk 
verzoek.

PLAAT
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Flex is een gevoegd vel fineer dat heel gemakkelijk te 
verwerken is. Het fineervel wordt eerst op een papieren 
drager geperst om vervolgens de houtvezels te breken. 
Hierdoor krijgen we een flexibel vel fineerhout dat 
zowel vlak als gebogen kan verwerkt worden. 
Flexibiliteit is de belangrijkste eigenschap van dit 
product: het leent zich perfect tot het uitbekleden 
van gebogen oppervlakken, het versnijden tot 
kantenbanden, bekleden van deurbody’s enzovoort.

De toplaag van een Nørdus flex bestaat steeds uit een gevoegd 
vel van 0,6 mm, de tegenlaag bestaat uit een papieren 
onderlaag in een kleurtint die aanleunt bij de kleur van de 
gekozen referentie. De verlijming van top- en tegenlaag 
gebeurt met een formaldehydevrije lijm.

"Nørdus" flex is altijd verpakt in deze verpakking. 
Vertrouw daarom enkel vellen die u herkent aan het 
Decospan logo op de zijkant van de doos. enkel dat 
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.nordusdecospan.com. 

FLEX

3000 x 1220 mm

SPRING LARCH#06 Lariks / 0,6 mm / mixmatch / licht geborsteld

AUTUMN LARCH#06 Lariks lichtgerookt / 0,6 mm / mixmatch / licht geborsteld

WINTER LARCH#06 Lariks donkergerookt / 0,6 mm / mixmatch / licht geborsteld

CLEAN SPRUCE#06 Fichte / 0,6 mm / mixmatch / licht geborsteld

3050 x 1240 mm

VIVID SPRUCE#06 Fichte knopen / 0,6 mm / mixmatch / voorgeschuurd

HONEY PINE#06 Carolina Pine / 0,6 mm / mixmatch / voorgeschuurd

SNOW BIRCH#06 Berken halfafrol / 0,6 mm / mixmatch / voorgeschuurd

2500 x 1240 mm WILD PINE#06 Den volle afrol / 0,6 mm / voorgeschuurd
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Van elk design zijn er bijpassende 
kantenbanden ontwikkeld. Op die manier 
kunnen de randen van de Nørdus platen 
perfect afgewerkt worden. Nørdus reikt 
hiermee een totaaloplossing aan waardoor 
elk project tot een geslaagd eindresultaat zal 
leiden.

Alle kantenbanden zijn opgebouwd uit fineerhout 
met versterkend vlies, niet voorgelijmd en verpakt in 
rollen van 50 lopende meter per rol. Alle kanten zijn 
zowel verkrijgbaar in hoogte 26 mm als 46 mm. De 
Nørdus kantenbanden zijn niet FSC®.

Naast de kantenbanden in de passende houtsoorten, 
is er ook de mogelijkheid om een kantenband 
met het uitzicht van dwars doorgezaagde berken 
multiplex te kiezen. De fijne laagjes die typerend 
zijn voor de opbouw van een multiplexplaat passen 
bij de Scandinavische interieurstijl en geven het 
project een zuivere, authentieke look. Toch blijven 
de stabiliteit en verwerkbaarheid van een MDF-plaat 
behouden.

KANTEN- 
BAND

SPRING LARCH

Geborsteld

AUTUMN LARCH

WINTER LARCH

CLEAN SPRUCE

VIVID SPRUCE

HONEY PINE

Voor-
geschuurd

SNOW BIRCH

WILD PINE
BIRCH PLYWOOD 
CROSS SECTION

0,6 mm

26/46 mm

50 m
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De eenvoud van Scandinavisch design en de natuurlijke schoonheid 
van typische houtsoorten uit groeigebieden in Noord-Europa hebben 
ons geïnspireerd om de Nørdus-collectie te ontwikkelen. Hiermee 
willen we ook anderen inspireren en aanzetten om creatief aan de 
slag te gaan met deze natuurproducten. Dit doen we door alvast 
enkele mogelijke afwerkingen te illustreren doorheen de brochure. We 
deden hiervoor een beroep op de expertise en creativiteit van twee 
partners die specialist zijn in het kleuren en beschermen van houten 
oppervlakken.

Hesse Lignal is al meer dan 100 jaar gespecialiseerd in de productie 
van hoogwaardige lakken en beitsen. Hierbij leggen ze de nadruk op 
milieuvriendelijke waterlakken, moderne UV-systemen en producten 
van duurzame grondstoffen. Hun jarenlange ervaring in de veredeling 
van houten oppervlakken door middel van kwalitatieve lakken biedt 
oneindig veel mogelijkheden om Nørdus volledig naar eigen hand te 
zetten.

Het Belgische bedrijf Rubio Monocoat vereenvoudigt de afwerking 
van een houten oppervlak tot het aanbrengen van slechts één enkele 
laag. Rubio Monocoat olie heeft unieke karakteristieken. Ze verankert 
zich binnen enkele ogenblikken met de bovenste vezels van het hout 
via moleculaire binding. Dit zorgt ervoor dat deze oliën ecologisch, 
hoogwaardig en eenvoudig toe te passen zijn. 

Door de samenwerking tussen innoverende bedrijven die creatief zijn 
met hout en afwerking, geven we concreet vorm aan onze missie: 
producten op basis van fineerhout ontwikkelen, produceren en 
toegankelijk maken voor zowel voorschrijver als verwerker.

Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Straße 21
D-59075 Hamm
Tel.: +49 23 81 963 00
info@hesse-lignal.de
www.hesse-lignal.com

Rubio Monocoat
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem
Tel: +32 51 30 80 54
info@rubiomonocoat.com
www.rubiomonocoat.com

AFWERKINGEN

Voor meer informatie over 
voorgestelde afwerkingen met olie 
in deze folder kan u rechtstreeks 
contact opnemen met 

Voor meer informatie over 
voorgestelde afwerkingen met lak 
in deze folder kan u rechtstreeks 
contact opnemen met 

Deze handige kleurenkit bevat 
enkele testflacons om kennis 
te maken met de kleurolies die 
gebruikt zijn doorheen de brochure.  
Verkrijgbaar bij uw Nørdus dealer.
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OVERZICHT

TOPLAAG
PLAAT

Drager MDF 18 mm FLEX KANTENBAND
Referentie Fineerdikte Dubbelzijdig Enkelzijdig 26 mm 46 mm

SPRING LARCH#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 3000 x 1220 mm  

N-FLEX-01

N-ED26-01 N-ED46-01
N-PA2S06-01 N-PA1S06-01

SPRING LARCH#15 1,5 mm
2790 x 1240 mm 

-
N-PA2S15-01 N-PA1S15-01

AUTUMN LARCH#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 3000 x 1220 mm 

N-FLEX-02

N-ED26-02 N-ED46-02
N-PA2S06-02 N-PA1S06-02

AUTUMN LARCH#15 1,5 mm
2790 x 1240 mm 

-
N-PA2S15-02 N-PA1S15-02

WINTER LARCH#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 3000 x 1220 mm 

N-FLEX-03

N-ED26-03 N-ED46-03
N-PA2S06-03 N-PA1S06-03

WINTER LARCH#15 1,5 mm
2790 x 1240 mm 

-
N-PA2S15-03 N-PA1S15-03

CLEAN SPRUCE#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 3000 x 1220 mm 

N-FLEX-04

N-ED26-04 N-ED46-04

N-PA2S06-04 N-PA1S06-04

CLEAN SPRUCE#15 1,5 mm
2790 x 1240 mm 

-
N-PA2S15-04 N-PA1S15-04

VIVID SPRUCE#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 3050 x 1240 mm  

N-FLEX-05N-PA2S06-05 N-PA1S06-05

HONEY PINE#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 3050 x 1240 mm  

N-FLEX-06
N-ED26-06 N-ED46-06

 N-PA2S06-06  N-PA1S06-06

SNOW BIRCH#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 3050 x 1240 mm  

N-FLEX-07
N-ED26-07 N-ED46-07

N-PA2S06-07 N-PA1S06-07

WILD PINE#06 0,6 mm
2500 x 1240 mm 2500 x 1240 mm  

N-FLEX-08
N-ED26-08 N-ED46-08

N-PA2S06-08 -

BIRCH PLYWOOD CROSS SECTION N-ED26-09 N-ED46-09

Opmerkingen :
- bij Autumn & Winter Larch kunnen sporadisch lichte vlekken in het fineer voorkomen.
- bij Wild Pine kunnen door de spanning in het fineer barsten voorkomen. 
- bij Vivid Spruce kunnen sporadisch barsten en open knopen voorkomen. Deze worden niet opgestopt.



www.nordusdecospan.com

NOTES
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Industriezone Grensland 

Lageweg 33 

8930 Menen - België 

T +32 56 52 88 00 

E info@decospan.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.

www.nordusdecospan.com


