
BELEEF DE NATUUR

I N T E R I E U R
WA N D P A N E L E N



VERANTWOORDELIJKHEID : 
Bij Natural Wood ligt het respect voor de 
natuur ons nauw aan het hart. Een sereen 
engagement dat wij willen delen met onze 
tevreden klant, die ons kan vertrouwen 
omwille van de geleverde kwaliteit en dito 
dienstverlening.

EENVOUD :  
Omdat uw projecten belangrijk voor u 
zijn en vaak complex, staan wij ter uwer 
beschikking en proberen we zo goed en 
eenvoudig mogelijk te voldoen aan uw 
verwachtingen. 

IN DE BAN VAN INNOVATIE : 
De wereld van de interieurbouw evolueert 
elke dag. Om u te ondersteunen in uw 
ontwikkeling zoeken wij permanent naar 
nieuwe producten waarmee u het verschil 
kan maken. Om nu reeds te voldoen 
aan de vragen van morgen stemmen wij 
voortdurend ons aanbod af en laten wij 
onze tools en organisatie mee evolueren.

ONZE MISSIE
DE PROFESSIONELE INTERIEURBOUWER ADVISEREN EN ONDERSTEUNEN, EN 
ZO BIJDRAGEN TOT DE CREATIE VAN MOOIERE, COMFORTABELERE EN MEER 
NATUURLIJKE RUIMTES OM IN TE LEVEN EN TE WERKEN. ONZE

WAARDEN



WIE ZI JN WIJ ? 
ONZE GESCHIEDENIS

De geschiedenis van NATURAL WOOD nodigt uit tot een reisverhaal. Ga mee aan boord en volg ons in een avontuur dat je meeneemt op 
een trip vol inspiratie voor uw projecten.

HALTE 1 // TEAK
NATURAL WOOD zag het licht zowat 20 jaar geleden en kwam op de markt met Birmaanse Teak, met een specifiek aanbod voor de 
jachtbouw. Met veel expertise werd het aanbod uitgebreid met nieuwe exotische houtsoorten van diverse origine (Indonesische Teak, 
Merbau, Ipé, Cumaru, Padoek, enz.) geschikt voor zowel buiten- als binnenschrijnwerk, als verdeler voor de professionele vakman.

HALTE 2 // EIKEN PARKET
Een echte blijver in het hedendaags interieur. Eik is elegant, duurzaam en tijdloos. NATURAL WOOD richt zich dus op Europa en ontwikkelt 
een gamma van massief eiken parket, alsook samengesteld met eiken toplaag. Haar kennis van hout werd gebruikt om parket te selecteren 
en te bewerken en zodoende een ruime variatie aan nuances aan te bieden, steeds met een uitgesproken karakter.

HALTE 3 // DE NATUUR VAN VLOER TOT PLAFOND
NATURAL WOOD blijft de trends volgen en lanceert voortdurend nieuwe assortimenten in parket. Maar de vraag beperkt zich niet langer tot 
de vloer, de muur is ook vragende partij geworden. NATURAL WOOD stelt dus een gamma voor met wandbekleding : WOODEN WALL, 
gemaakt van massieve stroken hout (eik, notelaar, populier) die zorgvuldig werden geselecteerd en op verschillende manieren geassembleerd 
op een multiplex drager.

Vandaag werkt NATURAL WOOD ijverig om de natuur harmonieus te integreren in de leef- en werkruimtes met een aanbod aan vloer- en wand-
bekleding, en gaat nu nog een stap verder door nieuwe materialen te presenteren die de natuur in al haar generositeit ter beschikking stelt. 

ONS EXPERTISEBij NATURAL WOOD houden we van  
hout en bewerken we het met veel zorg.  
Vanuit onze expertise in teakdekken 
voor de jachtbouw hebben we hoge 
kwaliteitseisen waardoor we vandaag 
een toeleverancier zijn waarop u kan 
vertrouwen. In onze werkplaatsen 
transformeren, zagen, borstelen, oliën 
we het hout om het een uniek karakter 
en uitstraling te geven. Tinten, structuren, 
afwerkingen… NATURAL WOOD 
transformeert op vraag en biedt een brede 
keuze aan in parket en terrasplanken op 
maat.

Innovatie is een kernwaarde bij NATURAL 
WOOD. Daarom selecteren en verdelen 
wij ook producten die wij niet zelf hebben 
gemaakt. Wij waken erover dat onze 
fabrikanten dezelfde kwaliteitseisen 
hanteren zoals wij die onszelf hebben 
opgelegd. Om die reden zijn criteria zoals 
de keuze van de primaire grondstof, de 
kwaliteit van de toegevoegde waarde, 
alsook het menselijke en ethische van groot 
belang.

NATURAL WOOD maakt deel uit van een 
europese ondernemingsgroep met merken 
die toegespitst zijn op functioneel beslag 
en oplossingen voor de meubelmaker en 
interieurbouwer die maatwerk levert.

Andere merken binnen dit netwerk zijn : 
LMC, OPTIMA, ANANTA.



ONZE DIENSTEN
ONZE BELOFTES

Advies en hulp bij de juiste keuze

De regionele accountmanager presenteert u nieuwigheden en geeft aanbevelingen om 
voor elk project de juiste keuzes te maken.  
De customer care medewerkers gidsen u doorheen het bestelproces, geven ook technisch 
advies en garanderen een goede nazorg.

U beschikt ook op elk moment over de juiste richtlijnen voor montage en ondersteunende 
informatie op onze website www.natural-wood.be

Netjes op tijd bij elke fase

Voorraadproducten of maatwerk, onze levertijden zijn helder en zonder verrassingen
 Producten op voorraad : offerte binnen de 48u, monster geleverd na 5 dagen,
gemiddelde levertijd van 3 dagen na ondertekening bestelbon.

 Producten op maat : offerte binnen de 5 dagen, monster geleverd na 8 dagen,
levering 3 weken na ondertekening bestelbon. 

Levering waar en wanneer u het wenst

Onze producten leveren wij overal in de Benelux en Frankrijk waar u het aangeeft, in uw 
werkplaats of rechtstreeks op de werf (gelijkvloers).

De garantie op een Dienst-na-verkoop

Wat er ook aan de hand is, onze toegewijde medewerkers en teams werken gewillig mee 
aan een deskundige oplossing binnen de kortst mogelijke termijnen.

De oplossingen van Natural Wood zijn te 
bezichtigen in MODULE, het innovatie- en 
opleidingscenter voor de professional.

MODULE is een unieke locatie waar u 
innovaties kan ontdekken en uw kennis 
kan verrijken zodat uw eigen expertise 
en toegevoegde waarde kan versterkt 
worden.

Onze missie : u helpen om verder te 
kijken. MODULE is vrij ter beschikking, 
gebruik ze als uw eigen showroom!

LMC BENELUX
Toleindestraat 7/001

9080 Beervelde - België

Tel.: +32 (0)9 261 03 70 
Fax: +32 (0)9 261 03 79 

E-mail: contact@lmcbenelux.com

www.natural-wood.be

Bestel eenvoudig per 
telefoon, fax of mail.  
Onze kantoren zijn geopend 
van maandag tot vrijdag 
tussen 7.30u en 12.30u 
en van 13.00u tot 17.00u 
(vrijdag 16.00u).

Geleverd waar u het wenst : 
op de werf of in uw 
werkplaats.

Benelux

LAAT U INSPIREREN IN MODULE!

MODULE GENT
Toleindestraat 7/001 
9080 Beervelde - België 
Tel. +32 (0)9 261 03 70 
contactbenelux@modulelmc.com

www.modulelmc.com
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BERLIJN EIKENHOUT

WOODEN WALL is een nieuw concept in massief houten decoratieve panelen voor 
muurbekleding. Zowel modern als authentiek, natuurlijk en stijlvol, zorgen ze voor een 
nieuwe dimensie en geven ze een uitgesproken karakter aan het interieur.

De verschillende houtsoorten bestaan in 10 variaties van vorm en natuurlijke kleuren, als 
resultaat van ambachtelijk vakmanschap. Van Stockholm naar Berlijn of van Brugge naar 
Manhattan, elk decor geeft het interieur een unieke uitstraling!

Als totale wandbekleding, een bedhoofd of bekleding van een desk, de WOODEN WALL 
panelen zijn zeer eenvoudig te integreren in leef- en werkruimtes, openbare plaatsen, retail 
of horeca. Ze creëren steeds opnieuw een aparte beleving en brengen karakter aan het 
interieur.

Met 10 variaties biedt het WOODEN WALL steeds een oplossing voor wie ‘natuurlijk’ 
creatief wil zijn.

WOODEN WALL is onbehandeld hout.

Het onderhoud is eenvoudig en heeft niet meer nodig dan een stofdoek, pluimborstel of 
stofzuiger met borstel.

Het is altijd mogelijk om na plaatsing te oliën of af te werken met een vernislaag.

Achter zijn ruw en ongestructureerd karakter zit een zeer stedelijke ziel verscholen.  
Door het patchwork met verschillende afmetingen van blokken, vormen en tinten creëert het 
houten paneel BERLIJN een eigentijdse sfeer.

BERLIJN komt sterk tot zijn recht in industriële decors of donkere ruimtes waar men eerder 
een jazzy of lounge stijl wil realiseren.
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BERLIJN Eikenhout

BROOKLYN Notenhout

BRUGGE Notenhout

CABANE Eikenhout

CALGARY Notenhout

INNSBRUCK Eikenhout

MANHATTAN Notenhout

OSLO Eikenhout

STOCKHOLM Populierenhout

VANCOUVER Eikenhout

ADVIES VOOR ONDERHOUD
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BRUGGE NOTENHOUTBROOKLYN NOTENHOUT

Onweerstaanbaar mooi is dit muurpaneel BRUGGE. Een verrassende mozaïek : regelmatig 
motief, bijna minimalistisch, met diepte en warmte door de prachtige kleuren van het 
notelaarhout in variërende diktes en verzaagd in kleine vierkantjes. De vierkante blokjes met 
een glad oppervlak doen het prachtige motief van de notelaar tot haar recht komen.

De Wooden Wall panelen met strakke structuur zoals MANHATTAN of BRUGGE zijn een 
echte eyecatcher in kantooromgevingen, hotels, wachtzalen… waar ze de warmte van het 
hout combineren met het georganiseerde binnen een zakelijke omgeving.

BROOKLYN is een massief houten muurpaneel met een uiterst originele uitstraling. 
Samengesteld uit de buitenste planken van een notelaar, geven ze het paneel zowel een 
robuuste als elegante look mee.

BROOKLYN leent zich voor grotere oppervlakken die in contrast staan met het licht.  
Een beetje zoals een binnenmuur in oude baksteen. De donkere kleur zorgt voor een 
sombere industriële doch interessante toets, expressief en trendy.
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CABANE EIKENHOUT

Een ‘boomhut’ gevoel ervaren binnenshuis 
met oud en gerecupereerd hout, en toch 
een ‘urban chic’ uitstraling realiseren?  
Dan kies je resoluut voor ‘CABANE’!

CABANE is een product dat je zowel 
als parket en/of wandbekleding kan 
gebruiken. Het is gerecycleerde eik 
afkomstig uit oude dakconstructies, 
zijwanden van loodsen, barakken en 
oude boerderijen. Het is eerst volledig 
behandeld tegen insecten, gereinigd 
en ontdaan van metalen delen, zand 
en stenen. Zorgvuldig gesorteerd en 
geselecteerd alvorens te zagen en te 
schaven tot een massieve high end lamel 
van 5 mm die op een krimpvrije multiplex 
van 10 mm werd gelijmd. Zo krijgt oude 
eik een 2de leven. De 200 mm brede 
panelen met een combinatie van lamellen 
versterkt de authenticiteit.

Met imperfecte structuren, schakeringen, 
knopen en kloven is elke lamel uniek en 
heeft een verhaal, een geschiedenis.  
Hier is het materiaal verward door de tijd. 
CABANE brengt de authenticiteit en de 
hardheid van de natuur samen in een 2de 
leven, ‘de ziel’ die het eigentijds interieur 
belichaamt.

Geleverd in zijn brute afwerking voor 
gebruik als wandbekleding, maar kan 
geölied of vernist worden indien gebruikt  
als parket.

15 mm

1500 mm
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PARKET EIKENHOUT CABANE

Cabane kan ook als parket gebruikt 
worden.
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INNSBRUCK EIKENHOUTCALGARY NOTENHOUT

Deze houten wandbekleding in brute eik typeert zich door zijn verticale geometrie en 
meerdere lamellen met natuurlijke tinten en contrasten, die in de combinatie een warme en 
traditionele sfeer oproepen.

INNSBRUCK is een subtiele mengeling van de sfeer in een berghut met een scheut 
eigentijdse decoratieve inspiratie.

Het paneel CALGARY werd met liefde voor het vak zorgvuldig met de hand gemaakt, 
uit fijne lamellen in notelaar samengesteld tot een natuurlijk ogend geheel met warme 
uitstraling. 

CALGARY vindt idealiter een bestemming in authentieke ruimtes waar men een warme en 
natuurlijke sfeer wenst te realiseren.
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OSLO EIKENHOUTMANHATTAN NOTENHOUT

Net zoals een Scandinavisch landschap combineert het muurpaneel OSLO zachtheid met 
karakter. Zijn onregelmatig reliëf overschaduwt de lichtere tinten van de eik en dit geeft 
een natuurlijke en zeer eigentijdse stijl.

OSLO is zeer geschikt voor sfeerbepaling in lofts of grotere leefruimtes.  
Ze verhogen harmonieus het comfortgevoel.

Gestructureerd en licht van kleur, samengestelde houtblokken op een paneel genoemd 
naar MANHATTAN waar het stedelijke en het natuurlijke in harmonie werden samen-
gebracht. 

MANHATTAN komt helemaal tot zijn recht in eigentijdse en moderne ruimtes met veel 
lichtinval, zoals kantooromgevingen, openbare ruimtes en horeca.
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VANCOUVER EIKENHOUTSTOCKHOLM POPULIERENHOUT

Het VANCOUVER wandpaneel brengt de ruwe natuurlijke geest van de grote Canadese 
vlakten naar boven. Het creëert een sfeer van « cocooning », het rustgevende van een 
hard en sober leven in de natuur. 

VANCOUVER zorgt voor een originele lichte en natuurlijke toets in de meest diverse 
interieurs.

Het muurpaneel STOCKHOLM vindt haar inspiratie in Noorwegen, met zeer 
gestructureerde gelijke vormen in combinatie met de unieke natuurlijke tekeningen in 
het hout. De kleine houten blokken met een glad oppervlak en variërende diktes zijn 
zorgvuldig uitgelijnd om een zeer eigentijdse stijl te bekomen. 

STOCKHOLM is in perfecte harmonie met houten meubilair in lichte tinten en ronde 
vormen die we terugzien in de huidige Scandinavische trends.
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INSTALLATIE ACCESSOIRES

MONTAGELATTEN

BEVESTIGINGSPLAATJES

Afmetingen : 20 x 57 x 900 cm.
Verpakt per 6 stuks.

Bevestigingsplaatjes : metalen plaatjes  
om te schroeven op de montagelatten.

Wij raden aan om de muurbekleding 
WOODEN WALL te monteren op een 
kader van montagelatten met metalen 
bevestigingsplaatjes. Deze werkwijze heeft 
meerdere voordelen :

 Verluchting : de luchtcirculatie beschermt
tegen vochtigheid.

 Toegankelijkheid : achter de panelen
kunnen stroomkabels geplaatst of 
behouden worden (verlichting, 
schakelaars, schermen...).

 Eenvoudig te demonteren : dankzij
de bevestigingsplaatjes is demontage 
heel gemakkelijk.

 Isolatie : mogelijk om (brandwerende) 
isolatie te plaatsen. Een tussenruimte kan 
ook de temperatuurverschillen opvangen 
en is goed voor de stabiliteit van het 
hout.

BEKIJK OP
WWW.NATURAL-WOOD.BE

 Een montagefilm voor 
WOODEN WALL panelen.

 Technische documentatie voor
gebruik in ERP (rapport FCBA).

1
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TA ÏGA
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De wandpanelen TAÏGA brengen natuurlijke vegetatie naar binnen en is een eyecatcher 
die zorgt voor een verfrissende sensatie van welbehagen. Gemaakt van echt korstmos 
dat werd gemummificeerd* en vervolgens handmatig gekleefd op een MDF paneel. 
Verkrijgbaar in twee kleuren : Bosgroen en Lentegroen.

Kijken naar dergelijk paneel doet ons wegdromen naar een wandeling door de dichte 
bossen van het Hoge Noorden. De “tuinmuur” TAÏGA heeft enkele sterke troeven : 

 Zuivering van de binnenlucht, waardoor schimmels minder kans krijgen.

 Geluidsabsorptiecoëfficient : klasse C (ISO-norm 11654).

 Brandvertragende behandeling.

 Hypoallergeen, bevat geen kleurstoffen

 Geen enkel onderhoud is nodig (water, noch licht nodig).

 Product is niet giftig bij accidentele inname.

*De mummificatie is een natuurlijk biologisch proces en dus 100% ecologisch.  
Het mos behoudt zijn natuurlijk aspect gedurende een 10-tal jaar.
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TAÏGA vergt geen enkel onderhoud, 
behalve ontstoffen door licht te blazen 
met een haardroger (koude luchtstand). 
Besproeien met water is niet nodig.
Echter, (enkel) bij verdorring kan u lichtjes 
benevelen met een waterspray.

De levensduur van TAÏGA is ongeveer  
10 jaar. De kleurwijziging doorheen 
de tijd is zeer beperkt, tenzij frequente 
blootstelling aan directe zonnestralen  
(vb : doorheen het venster).

LENTEGROEN

BOSGROEN

Met vegetatie aan de wand kunnen vele mogelijkheden gecreëerd worden om een 
natuurlijke sfeer te realiseren. Een absolute eyecatcher in winkels, hotels, restaurants en 
kantoren.

De TAÏGA muur is leverbaar in panelen van 600 op 800 mm (MDF dikte 6 mm – totale 
dikte = 40 tot 50 mm) te schroeven of te verlijmen op de muur of support. Het volstaat om 
de panelen naadloos tegen elkaar aan te laten aansluiten voor een onzichtbare overgang. 
Elk paneel is apart verpakt.

NATURAL WOOD stelt 2 kleuren voor, Bosgroen en Lentegroen. Het is mogelijk om 
andere kleuren aan te vragen (15 kleuren beschikbaar) indien er minstens 10 m² wordt 
aangekocht.

Enkel geschikt voor gebruik binnen.

GEBRUIKSADVIES

600 mm
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Schuim 40 tot 50 mm

MDF 6 mm
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L IGHT BETON
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Natural Wood presenteert LIGHT BETON, het eerste vederlichte muurpaneel in imitatie-
beton! Origineel en innovatief met een bekleding in beton die niet te onderscheiden is 
van echt beton. Dit paneel maakt het mogelijk om een zeer eigentijdse industriële look te 
creëren in het interieur, met een gewichtsbesparing tot 90% ten opzichte van echt beton.

De oppervlakte van de LIGHT BETON panelen is niet te onderscheiden van echt beton, 
inclusief de kenmerkende kleine onregelmatige gaatjes van miniscule luchtbelletjes. 
Net dit aspect zorgt voor een geslaagde imitatie van glad beton en is uitermate geschikt 
voor interieurs met een minimalistische stijl : muren en scheidingswanden in kantoren, 
winkels, lofts, beursstanden… 

TER INFO
 De bekleding van de Light Beton panelen is een afgeleid product van echt beton. Het is 

   niet waterbestendig, niet aanbevolen voor projecten in badkamers of vochtige ruimtes.

 LIGHT BETON bevat geen zand maar zacht composiet, waardoor het kan verwerkt 
worden met standaard houtbewerkingsmachines.

 Het poreuze en brute oppervlak is net als beton vatbaar voor schade (krassen, barsten, 
scheuren…), en onderstreept dus het authentieke karakter van het origineel materiaal. 
Desalniettemin is een reparatiekit voorhanden met een boenmiddel om een kleine 
herstelling te realiseren aan het Light Beton paneel. 
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MUURPANEEL BETON PANEEL BETON
De bijpassende kanten zijn eveneens 
beschikbaar als standaard ABS-kant.

DRAGER Een plaat in PP met honingraat

BEKLEDING Composiet materiaal, afgeleid van natuurlijk beton

TOTALE DIKTE 7 mm waarvan 5 mm drager en 2 mm bekleding

AFMETINGEN Lengte 3020 mm x breedte 1250 mm

TOTALE OPPERVLAKTE 3,77 m2

BRUIKBARE AFMETINGEN Lengte 2920 mm x breedte 1150 mm

BRUIKBARE OPPERVLAKTE 3,358 m2

GEWICHT 5,6 kg/m2

KLEUR Classic Grey

BIJHORENDE KANTEN Niet meegeleverd

DRAGER MDF (B1) plaat met HPL op de rugzijde

BEKLEDING Composiet materiaal, afgeleid van natuurlijk beton

TOTALE DIKTE 19 mm waarvan 16,08 mm drager en 2 mm bekleding

AFMETINGEN Lengte 3020 mm x breedte 1250 mm

TOTALE OPPERVLAKTE 3,77 m2

BRUIKBARE AFMETINGEN Lengte 2990 mm x breedte 1200 mm

BRUIKBARE OPPERVLAKTE 3,588 m2

GEWICHT 16,4 kg/m2

KLEUR Classic Grey

BIJHORENDE KANTEN 3020 x 24 x 2 mm

Voor een onberispelijke afwerking 
raden wij aan om de randen rondom 
te verzagen alvorens te verlijmen. 
(Raadpleeg de tabel hiernaast om de 
nuttige oppervlakte van een LIGHT BETON 
paneel te kennen).

Voor een onberispelijke afwerking 
raden wij aan om de randen rondom 
te verzagen alvorens te verlijmen. 
(Raadpleeg de tabel hiernaast om de 
nuttige oppervlakte van een LIGHT BETON 
paneel te kennen).

ONS ADVIES ONS ADVIES
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AANBIEDING
WOODEN WALL

LIGHT BETON

HOUTSOORT LENGTE 
(MM)

HOOGTE 
(MM)

DIKTE 
(MM) REFERENTIE

PAKKET 
GEWICHT 

(KG)

VERPAKKING 
(4 STROKEN) PAG.

Berlijn Eikenhout 900 180 25/38 170821 9,7 0,612 m2 11

Brooklyn Notenhout 900 180 15/38 170824 11,1 0,612 m2 12

Brugge Notenhout 900 180 15/25 170826 7,9 0,648 m2 13

Cabane (gerecycleerde eik) Gerecycleerde eik 1500 200 15 171155 9,0 1,20 m2 14

Calgary Notenhout 900 180 25/38 170825 13,02 0,612 m2 16

Innsbruck Eikenhout 900 180 15/28 171156 9,5 0,648 m2 17

Manhattan Notenhout 900 180 15/25 170827 8,4 0,648 m2 18

Oslo Eikenhout 900 180 25/38 170822 14,5 0,612 m2 19

Stockholm Populierenhout 900 180 15/25 170823 7,7 0,648 m2 20

Vancouver Eikenhout 900 180 15/23 171051 10,3 0,648 m2 21

Bevestigingsplaatjes 900 57 20 170887 2 6 stuks 22

Montagelatten 60 15 2 10896 0,1 10 stuks 22

TAÏGA
KLEUR DRAGER LENGTE 

(MM)
HOOGTE 

(MM)

DIKTE  
DRAGER 

(MM)

TOTALE 
DIKTE (MM) REFERENTIE

PAKKET 
GEWICHT 

(KG)

VER- 
PAKKING PAG.

Lentegroen MDF 800 600 6 40 tot 50 171266 5 0,48 m2 29

Bosgroen MDF 800 600 6 40 tot 50 17167 5 0,48 m2 29

Andere kleuren MDF 800 600 6 40 tot 50 Op aanvaag 5 0,48 m2 29

KLEUR LENGTE (MM) HOOGTE 
(MM)

DIKTE 
(MM) REFERENTIE GEWICHT/

PLAAT
OPPER- 

VLAKTE M2 PAG.

Muurpaneel Grijs
3020 / totaal 1250 / totaal

7 171062 21 kg
3,77 reëel 34

2920 / nuttig 1150 / nuttig 3,358 nuttig 34

Paneel beton MDF B1 Grijs
3020 / totaal 1250 / totaal

19 171063 62 kg
3,77 reëel 35

2990 / nuttig 1200 / nuttig 3,588 nuttig 35

Beton kant (voor MDF) Grijs 3020 24 2 171068 - - 35

MUURPANELEN
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