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AMBACHT
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BASE layer 
OAK 
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3-LAYER 

HOUT
“EIK”

Eikenhout is een natuurlijk materiaal en 
geen boom is hetzelfde. Elk houten 
meubel is een natuurlijke weergave van 
het speci�eke hout waarvan het 
gemaakt is en heeft zijn eigen, unieke 
houtbeeld. Daarom kunnen er, ondanks 
onze zorgvuldige selectie, verschillen in 
structuur of kleur optreden. Het is voor 
hout essentieel het vochtgehalte op 
peil te houden. Om het ‘werken’ 
(krimpen en uitzetten) van het hout 
zoveel mogelijk te voorkomen, advise-
ren wij om de relatieve luchtvochtig-
heid in de ruimte zo constant mogelijk 
te houden (ca. 60%). Ook de tempera-
tuur dient zo constant mogelijk gehou-
den te worden. Door de invloed van 
(zon)licht, zal het hout zijn de�nitieve 
kleur aannemen. 
 

STABILITEIT
“DRIELAAGSE PANELEN”

Geavanceerde drielaagse dik �neer 
eiken panelen garanderen optimale 
stabiliteit een minimale houtkrimp of 
zwelling tijdens natuurlijke vochtveran-
deringen.
 

 

"EEN EERLIJK VERHAAL"

AMBACHT
“EEN EERLIJK VERHAAL”

Alle meubelen bij Vandenberghe 
worden op ambachtelijke wijze in 
eigen atelier gemaakt en zijn van een 
hoge kwaliteit. Elke bestelbon wordt 
met evenveel zorg behandeld, of het 
nu gaat om een meubel uit onze reeks 
standaardmodellen of een meubel in 
maatwerk.

ketenbeheer / productie  - alles onder één dak 

productie afwerkingontwerp
 professionals uit 
de meubelsector

Europese eik
houtzagerij



PURE COLORS

PURE colors zijn tinten door het eikenhout 
op de oude manier te logen. Dit geeft een 
mooie, rauwe, licht vergrijsde look en een 
meer natuurlijke uitstraling dan een 
meubel die met beits afgewerkt is.
 

Wij zijn specialist in het logen van eik. Dit 
bekomen we door de reactie van het 
looizuur in het eikenhout (verschillend 
van het kleuren met beits) met een loog-
beits. Zo krijgt het hout een natuurlijke, 
doorleefde uitstraling. Je blijft de struc-
tuur van het hout zien en voelen.
 

 

De PURE colors meubelen van VANDEN-
BERGHE worden afgewerkt met natuur-
lijke oliën die de structuur en kleur van het 
hout versterken. Ze zorgen voor een sterk 
en slijtvast oppervlak. Pas aangekochte 
VANDENBERGHE meubelen die met olie 
afgewerkt zijn hebben een uithardingspe-
riode nodig van 8 tot 10 weken. Gedu-
rende deze periode vormt zich een 
beschermend laagje over het hout. Wij 
adviseren u in deze periode het meubel 
niet intensief te gebruiken.

 

“GEBRUIKSADVIES”

Door het gebruik van het meubel kan het hout 
vaal worden. U kunt uw meubel dan ‘opfrissen’ 
met onze onderhoudskit voor geoliede 
meubelen. Deze onderhoudsolie herstelt de 
oorspronkelijke olielaag en geeft een zijdeach-
tig, soepel, vuil- en waterafstotend laagje.
Goed schudden voor gebruik. Onderhoudsolie 
zeer dun en egaal aanbrengen. Enkele minuten 
laten indringen. Veeg nadien het oppervlak nog 
eens na om de olie goed in het hout masseren.
Na een droogtijd van 20 minuten het meubel 
droog wrijven met een propere katoenen doek 
in de richting van de houtnerf. Deze behande-
ling na ca. 40 minuten herhalen. Het meubel 
mag pas na 4 uren weer normaal gebruikt 
worden. Na de behandeling met onderhoudsolie 
mag het hout op de behandelde plekken 24 uur 
niet met water in aanraking komen in verband 
met het uitharden van de olie. Voor bestellingen, 
neem contact op met de meubelfabriek 
Vandenberghe®  of stuur ons gewoon een 
mailtje.
 
 

GELOOGDE EIK
"PUUR ALS DE NATUUR"

"GELOOGDE EIK"

eiken houtGELOOGD

LOOG NATUUR
L300

LOOG VERWEERD 
L400

LOOG WIT
L100

OIL 
FINISHING



TREND COLORS

Kleuren zijn één van de belangrijkste 
sfeermakers in de woning. Ze re�ecteren 
je persoonlijkheid. Naargelang de 
gewenste sfeer kan je ook kleurencombi-
naties maken met de kleuren uit de  
NATURE colors collectie. We stelden een 
kleurenpalet samen met de nieuwste 
trends voor de komende seizoenen.
PLUME WHITE
 

Kleur maakt een mens gelukkig!
Overal kom je kleuren tegen. In geweldige 
songteksten, The Color Run en zelfs 
gekleurde groenten zijn gezonder voor de 
mens. Het hing al een poosje in de 
woonbeurzen-lucht, maar het interieur is 
kleurrijker dan ooit. De beitsen maken 
plaats voor vrolijke kleuren in meubels en 
woonaccessoires.

 

TREND COLORS
"LAK AFWERKING"

"HARMONIE MET UW INTERIEUR"

“GEBRUIKSADVIES”

TREND colors afwerking is een satijn lak met een 
gemiddelde slijvastheid. Indien je stof 
wegneemt doe je dit best met een droge of een 
licht vochtige doek. Omwille van de open poriën 
van eik kan overvloedig gebruik van water de 
laklaag aantasten. Gebruik nooit detergenten, 
thinners, meubelvernieuwers of boenwas.
Voor het regelmatig onderhoud hebben wij 
ecologisch vriendelijk reinigingsmiddel 
ontwikkeld. Voor bestellingen, neem contact op 
met de meubelfabriek Vandenberghe® of stuur 
ons gewoon een mailtje.
 
 

ANTRACIET
L560

DUNE
L520

VANILLE
L500

WESTFIELD BEIGE
L501

SOFT WHITE
L503

PLUMEWHITE
L530



PORTLAND DREAM

Prijslijst 2018/2 incl Btw 21%

afmetingen L x B x H
afwijkende maten op aanvraag

• standaard is het korpus in foutvrije eik fineer, kleur
Loog wit L100 

 
• standaard trekker type B ander beslag mogelijk (*)
  www.mvw.be/nl/afwerking/beslag

• binnenafwerking decor ; bardolino eik /plume white

• voor uw exacte calculatie van het maatwerk of opties
  vraag inlichtingen:   info@mvw.be

• afwerkingsmogelijkheden zoals de houtstalen 
   www.mvw.be/nl/afwerking   
 

(*)Optie smeedwerk grendel
per stuk    Art. 181.001

(*)Optie smeedwerk grendel
per stuk    Art. 181.001

(*)Optie smeedwerk grendel
per stuk    Art. 181.001

Kleerkast 3 deuren (3 x*)
2093 x 600 x 2290   Art.181.003  

Kleerkast 4 deuren (4 x *)
2755 x 600 x  2290   Art.181.004  

Kleerkast 2 deuren  (2 x*)
1430 x 600 x  2290   Art. 181.002  



PORTLAND DREAM

Prijslijst 2018/2 incl Btw 21%

afmetingen L x B x H
afwijkende maten op aanvraag

Rugwand bed 140 
1420 x 700 x30   Art. 181.015

Omranding bed 140 
1420 x 2060 x 430   Art. 181.014

Rugwand nachttafel / st
600 x 700 x30    Art. 181.022

Verlichting incl schakelaar / st   Art. 181.036

Rugwand bed 160 
1620 x 700 x30   Art. 181.017

Omranding bed 160 
1620 x 2060 x 430   Art. 181.016

Rugwand nachttafel / st
600 x 700 x30    Art. 181.022
 

Verlichting incl schakelaar / st   Art. 181.036

Rugwand bed 180 
1820 x 700 x30   Art. 181.019

Omranding bed 180 
1820 x 2060 x 430   Art. 181.018

Rugwand nachttafel / st
600 x 700 x30    Art. 181.022

Verlichting incl schakelaar / st   Art. 181.036

Bedden zijn standaard voorzien van vertstelbare 
zijsteunen
Dwarslatten met middensteun in optie (code 004-6)

• optie / korpus in ruw geknoopte fineer eik + 10 %

bedset 160         als afgebeeld  



PORTLAND DREAM

Prijslijst 2018/2 incl Btw 21%

afmetingen L x B x H
afwijkende maten op aanvraag

Commode hoog
770 x 450 x 1340   Art. 181.006

Commode laag
1255 x 450 x 1120   Art. 181.007

Spiegel
790 x 970    Art. 181.006

Spiegel hoog
650 x 1900    Art. 181.007

Nachttafel open
450 x 450 x630   Art. 181.011

Nachttafel gesloten 
450 x 450 x630   Art. 181.012

• optie / korpus in ruw geknoopte fineer eik + 10 %



   

meubelfabriek VANDENBERGHE nv

Hillesteenweg 13
8750 Wingene Belgium

www.mvw.be
info@mvw.be

+32 51 65 54 53 


