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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"
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LOOG NATUUR
L300

LOOG VERWEERD 
L400

LOOG WIT
L100

LOOG PURE
L500

OIL 
FINISHING



MAATWERK

TOP layer - OAK - 1 mm

MIDDLE layer
chipboard

BASE layer 
OAK - 1mm

ADVANCED
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. 
 

MAATWERK
“TOT HET KLEINSTE DETAIL”

Ieder mens heeft andere wensen en 
behoeftes en iedere ruimte vraagt om 
een andere invulling. Het is dan ook 
niet meer dan logisch dat wij onze 
meubelen aanpassen aan deze behoef-
tes en wensen van de klant: met de 
juiste lengte, breedte, hoogte en afwer-
king. Zo creëren we een meubel dat 
geschikt is voor iedere situatie. Onze 
meubelen zijn ambachtsproducten die 
met veel aandacht en kwaliteit worden 
gemaakt zodat u er jarenlang van kunt 
genieten.

STABILITEIT
“DRIELAAGSE PANELEN”

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

 

"TOT HET KLEINSTE DETAIL"

ELK MEUBEL VAN MEUBELFABRIEK VANDENBERGHE IS EEN 

UNIEK STUK DAT OP BESTELLING WORDT UITGEVOERD IN 

ONS AMBACHTELIJK MEUBELATERLIER. 

MAATWERK IS MOGELIJK TOT IN HET KLEINSTE DETAIL. 



PORTLAND

Prijslijst 2018/2 incl Btw 21%

afmetingen L x B x H
afwijkende maten op aanvraag

Dressoir 4 deuren
standaard met 1 binnenlade
2562 x 490 x 990   Art.182.001  

Dressoir 4 deuren 4 laden
2670 x 490 x 990   Art.182.023  

Dressoir 3 deuren
standaard met 1 binnenlade
1970 x 490 x 990   Art. 182.002  

Vitrine met tussenblad 
2 houtdeuren onder
2 houtdeuren boven 
1350 x 450 x 2330   Art. 182.004

Vitrine met tussenblad 
2 houtdeuren onder
2 smeedwerkdeuren boven (*)
1350 x 450 x 2330   Art. 182.003

* led verlichting voor vitrine
montage achter op de legplank   Art. 182.007

Strakke lijnen, combinatie van traditioneel vakman-
schap en moderne technieken in een hedendaagse 
sfeer.

• korpus vervaardigd in een combinatie van fineer en 
massief  eiken hout.

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

• smeedijzeren deuren met pivot in vitrine kasten.

• verstelbare legplanken in de hoogte.

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

• afwerkingsmogelijkheden zoals de houtstalen (*)
   www.mvw.be/nl/afwerking
   kleuren op staalklant + 8%

• Loog natuur L300 ( standaard kleur )



* led verlichting voor vitrine
montage achter op de legplank   Art. 182.007

**  standaard demonteerbaar

PORTLAND

Prijslijst 2018/2 incl Btw 21%

afmetingen L x B x H
afwijkende maten op aanvraag

Vitrine kast met 3 houtdeuren onder
2 houtdeuren boven +
1 smeedwerkdeur boven (*)(**)
1972 x 450 x 2100   Art. 182.026 

Vitrine kast met 2 houtdeuren onder
2 smeedwerkdeuren boven  (*)
1350 x 450 x 2100   Art. 182.025 

Vitrine kast met 4 houtdeuren onder
2 houtdeuren boven +
2 smeedwerkdeuren boven  (*)(**)
2533 x 450 x 2100   Art. 182.027
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PORTLAND

Prijslijst 2018/2 incl Btw 21%

afmetingen L x B x H
afwijkende maten op aanvraag

* led verlichting voor vitrine
montage achter op de legplank   Art. 182.007 

Vitrine met tussenblad 
3 deuren onder 2 houtdeuren boven
1 smeedwerkdeuren boven  (*)
1972 x 450 x 2330   Art. 182.005

Vitrine met tussenblad 
3 houtdeuren onder
3 houtdeuren boven
1972 x 450 x 2330   Art. 182.029

Vitrine met tussenblad 
4 deuren onder 2 houtdeuren boven
2 smeedwerkdeuren boven (*)
2533 x 450 x 2330   Art. 182.008

Tv kast met 2 deuren
midden open
1972 x 450 x 558   Art. 182.021  

Tv kast met 1 deur
rechts open deel
1380 x 450 x 558   Art. 182.024  
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PORTLAND

Prijslijst 2018/2 incl Btw 21%

afmetingen L x B x H
afwijkende maten op aanvraag

Salontafel 1400 x 800
2 laden en onderblad 
1400 x 800 x 450   Art. 182.033  

Salontafel 1200 x 700
2 laden  en  onderblad
1200 x 700 x 450   Art. 182.032  

Tafel  
2200 x 1000 x 770   Art. 182.012  

Tafel  
2000 x 1000 x 770   Art. 182.020  

Tafel verlengstuk enveloppe
550 x 1000 x 30   Art. 10.590  

Tafel  
2500 x 1000 x 770   Art. 182.013

Tafel 
2800 x 1000 x 770   Art. 182.014



   

meubelfabriek VANDENBERGHE nv

Hillesteenweg 13
8750 Wingene Belgium

www.mvw.be
info@mvw.be

+32 51 65 54 53 


