Aan Tafel

Natuurlijke binding met hout

Voor Fried Denayer en zijn team van Aan Tafel
bvba is hout een oneindig uitdagende materie die
aanzet tot telkens nieuwe ontwerpen, maar die
hen ook drijft in steeds verfijndere producties van
de eigen ontwerpen. Geen enkel houtobject dat
hier ontstaat is hetzelfde; verbazen en verleiden
doen ze des te meer!

Fried Denayer.

De recent voltooide nieuwbouw toont de bezoeker meteen
dat hout hier de hoofdrol speelt. Fried Denayer koos voor
een expressieve, eerlijke en transparante architectuur, een
duidelijke verwijzing naar de bedrijfsfilosofie, maar ging ook
resoluut voor een doorgedreven ecologisch gebouw. Licht
treedt overal naar binnen - ook in het atelier - en is er net zo
present als hout, dat zijn schoonheid nog explicieter toont
onder de streling van natuurlijk licht.
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Aan Tafel bvba laat zich echter moeilijk samenvatten… We
zien prachtige tafels, opgebouwd als een collage van verschillende houtsoorten, een ‘modern organisch’ gevormd bureau,
een Art-Nouveau-geïnspireerde deur… Fried Denayer: “Wij
denken spontaan in hout, ontwerpen de meest uiteenlopende
dingen en maken ze vervolgens ook, met respect voor de
materie en de natuur. Elke medewerker heeft ook zijn eigen
inbreng. Zo is er iemand met een onuitputtelijke passie voor
organische vormgeving, hebben we iemand met een voorkeur
voor strakke belijningen, enzovoort.”
De klanten genieten een volledige begeleiding van bij de
ontwerpfase tot en met de levering en plaatsing.

De luxe van massief hout
Aan Tafel bvba is doordrongen van een aangrijpend kwaliteitsgevoel, dat zich zowel uit in de keuze van de houtsoorten, als
het vakmanschap bij de verwerking, als de aandacht voor een
lange termijn bevestiging van elk houtobject. “We maken liever
één unieke deur voor een woning, dan ze een dozijn maal te
kopiëren,” illustreert Fried Denayer. “Enkel zo kan die deur
haar unieke karakter laten gelden en blijft ze de blikvanger in
de woning, ook na jaren.”
Alles wat hier het atelier verlaat, toont het pure karakter van
hout. “We aanvaarden de eigenschappen van hout,” vult Fried
Denayer aan. “Hout durft al eens kraken, heeft een bepaald
uitzettingsgedrag… daar houden we rekening mee in onze
realisaties, maar werken dat nooit tegen.”
Het authentieke karakter van de diverse houtsoorten staat
evenmin de combinatie met moderne sluit- of andere
technieken in de weg.

Houtrelatie
Kiezen voor massief hout is een bewuste keuze, een luxe die
men zichzelf schenkt. Aan Tafel bvba hecht groot belang aan
de ‘houtrelatie’, de overeenstemming tussen de persoonlijkheid
van de mens en het houtontwerp dat de voorkeur wegdraagt.
“Niet elk meubel past in elk interieur,” verduidelijkt Fried
Denayer. “Zelfs wanneer een meubelstuk hier in de toonzaal
het absolute einde lijkt, kan dat in een gegeven interieur anders
uitvallen. Daar waken we graag over, want het is ons streefdoel
dat onze houtobjecten hun exclusiviteit vele tientallen jaren
behouden, blijvend dat wauw-effect oproepen als bevestiging
en tot algemene tevredenheid van de eigenaar. Ook dat is de
duurzaamheid van hout!”
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