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Balkenhout Eiken
Naturel

Balkenhout Eiken
Vergrijsd

Balkenhout Eiken
Zwaar Gerookt

Balkenhout Eiken
Licht Gerookt

VOORRAADCOLLECTIE
LEEUWENBURGH BALKENHOUT EIK   

Voor alle designers met een voorliefde voor hout in zijn meest pure vorm biedt Balkenhout, van de producent
LEEUWENBURGH, tal van mogelijkheden. GESIBOIS-abc nv is als exclusief verdeler van decoratief plaatmateriaal 
steeds op zoek naar nieuwe, hoogwaardige materialen. LEEUWENBURGH en GESIBOIS-abc zijn dan ook sinds geruime 
tijd exclusieve partners. De Balkenhout panelen worden voor België en Luxemburg exclusief door GESIBOIS-abc
verdeeld. Alle LEEUWENBURGH panelen zijn bij GESIBOIS-abc op voorraad.

Ruwe stroken eiken balken worden verlijmd op een zwarte ondergrond. Deze techniek creëert een massieve indruk maar 
biedt veel meer mogelijkheden naar verwerking toe. Elk paneel is uniek en een weergave van eik in zijn zuiverste vorm: 
natuurlijk hout met barsten, kwasten en natuurlijke verkleuringen. Alle beperkingen van massief hout, zoals gewicht, 
kromtrekken, gelimiteerde vormgeving, moeilijk verzagen, … worden hier vermeden.

De panelen zijn onbehandeld waardoor kleuren met olie of vernis naar keuze mogelijk is. Naast de LEEUWENBURGH 
Eiken Naturel is er keuze uit natuurlijk verkleurde panelen: vergrijsd, gerookt en licht gerookt. De keuze tussen fi neerdikte 
0,9 -2,5 mm op een drager van MDF en buigzaam fi neer 1,2 mm op vel, bieden tal van mogelijkheden om de juiste look 
en feel te creëren.

COLLECTIE
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FINEER A/B 0,9 mm op MDF 18 mm

FINEER A/B 2,5 mm op MDF 16 mm

FINEER op HPL 1,2 mm

KANTENFINEER 1,5 x 24 mm (50 m)                         *
KANTENFINEER 1,5 x 50 mm (50 m)

Balkenhout Eiken
Naturel

Balkenhout Eiken
Vergrijsd

Balkenhout Eiken
Zwaar Gerookt

Black Carbon

• Balkenhout eiken fi neer is een natuurproduct; elk stuk is uniek, kleurverschil mogelijk

* Kantenfi neer Black Carbon 24 x 1 mm

op voorraad Opmerkingen
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