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Parels van houten meubilair en schrijnwerk
Een uniek meubel of schrijnwerk op een ecologisch
verantwoorde manier. Daarvoor kunt u terecht bij
Aan Tafel in Hoboken.

Massief hout
Aan tafel werkt zoveel mogelijk met massief
hout. Dit garandeert kwaliteitsvol werk dat
een levensduur van meer dan één generatie
heeft. Daarnaast wordt er op vraag van de
klant eveneens gewerkt met plaatmateriaal.
Toch kiezen we ook daar voor het meest ecologische. Onze opzet is dat het totale plaatje
klopt. We helpen mensen graag bij het maken van een bewuste keuze. Ons eindproduct
moet volledig afgestemd zijn op de wensen
van de klant. “We streven naar het juiste product op de juiste plaats.”
Duurzaamheid houdt ook in dat er zoveel
mogelijk gewerkt wordt met ecologische en
bouw-biologische materialen. FSC-gelabeld
hout geniet daarbij de voorkeur, evenals afwerkings- en natuurlijke behandelingsproducten zoals harsoliën voor de bescherming van
vloeren en meubels. “We houden hierbij ook
rekening met de afstand waarover hout of een
product vervoerd moet worden. Als we gelabeld hout uit verre landen moeten laten transporteren, terwijl er hier in de buurt een nietgelabeld kwalitatief hoogwaardig alternatief
is, kan het zijn dat we hiervoor kiezen.”

Herstellingen
Oog hebben voor ecologie houdt voor Aan
Tafel ook in dat ze herstelling van schrijn- en
timmerwerk heel belangrijk vinden. Met evenveel passie leggen we ons toe op dit werk.
“Het herstellen van bestaand schrijn- en timmerwerk is mede vanuit ecologisch standpunt
bekeken van groot belang. Het opfrissen of
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herstellen van oude meubelstukken is voor
sommige mensen belangrijker dan meteen alles te vernieuwen.”

Oog voor creativiteit
en organische vormgeving
Niet alleen de ecologische impact maar ook
de creativiteit speelt een belangrijke rol bij
Aan Tafel.
“Onze manier van werken is gebaseerd op een
gedrevenheid om stijlvolle, mooie, duurzame
en tegelijk functionele ontwerpen te realiseren. We besteden daarbij ook veel aandacht
aan esthetiek, afwerking en uitstraling van
hetgeen we maken. Schoonheid is misschien
een ideaal, maar zéér belangrijk om na te
streven want het is geestelijk voedsel voor
de menselijke ziel.” Zo kunnen klanten kiezen
voor een organisch gevormde huwelijkstafel
(ontwerp Stefan Tuerlinckx, zie foto), een strak
afgelijnde mozaïektafel (ontwerp Kobe Baert,
zie foto) en evengoed een zelf aangebracht
ontwerp.

MB 92303163.02

Met liefde voor de grondstof en het vak toveren zij houten pareltjes van meubelen
en schrijnwerk voor u. ”Geen enkel meubel van ons is standaard”, legt zaakvoerder
Werenfried Denayer uit.

Aan Tafel
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Ecologisch atelier
Het respect voor de eigenheid van de natuur
straalt af van het atelier en de toonzaal. Daar
kunt u tussen de warmte van het hout kennismaken met recente realisaties.
Bij het bouwen van het atelier werd trouwens
ook rekening gehouden met het respect voor
mens en milieu. Zo zorgde zaakvoerder Denayer voor een aangenaam binnenklimaat door
gebruik te maken van natuurlijke materialen
en zoveel mogelijk daglicht te laten binnenstromen in de werkplaats. “Het heeft mij zeker
wat meer geld gekost dan bij een traditionele
bouw, maar het maakt gewoon deel uit van
mijn concept en mijn leven. Bovendien vind ik
het ook belangrijk dat de vakmensen die hier
aan de slag zijn, zich goed in hun vel voelen.

Een aangename werkomgeving draagt hier
zeker toe bij.”
Werenfried Denayer wil aan zijn werknemers
ook alle mogelijkheden bieden om zich volledig te ontplooien als vakmensen. “Iemand die
bij ons aan de slag wil, krijgt van mij bij het
begin de keuze: stage lopen naast ervaren vakmensen of mij overtuigen van hun talent door
een project uit te voeren. Zo vroeg ik onlangs
aan een jongen die hier wou starten om een
ronde tafel met gedraaide poten te maken.
Hij ging voor de uitdaging en de tafel staat
nu gewoon naast de andere tafels in de toonzaal.

Onze nieuwe lijn
Naast onze vaste waarden in schrijn- en meubelwerk worden onze tafels nu in een speciaal
daglicht geplaatst.
Na onze grote mozaïektafels, huwelijkstafels…
is het gamma stevig uitgebreid met tafels
gemaakt in resten van plaatmateriaal, massief hout, constructiebalken…, allemaal afgewerkt met natuurolie, al dan niet geborsteld
of verouderd. Nieuw zijn ook de zitbanken
in verschillende afmetingen. Ze worden afgewerkt aangeboden in olie (wit of natuur) of in
natuurlak. Net zoals bij al onze producten zijn
ook de nieuwe reeksen (Kobe Baert) volledig
op maat te bestellen.
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