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ARANYA, HET GAMMA DECORATIEF
PLAATMATERIAAL VOOR HIGH-END
INTERIEURPROJECTEN
Aranya is een collectie afgewerkte gefineerde platen die werd ontworpen om aan de strenge eisen
van high-end projecten te beantwoorden. Het fineer van de verschillende decors is met heel veel
zorg geselecteerd om de juiste sfeer aan uw ontwerp te geven.
Tien jaar lang hebben de verschillende decors van Aranya in hun gelakte en/of gebeitste versie
geschitterd. Deze decors werden vandaag opnieuw ontworpen, herwerkt en aangepast om de
nieuwe interieurtrends te volgen. Resultaat: het natuurlijke karakter wordt in de schrijnwerpers
gezet.
2020 luidt de wedergeboorte van de Aranya collectie in. Het accent ligt op het eiken en het noten
fineer, en dit in meerdere vormen en afwerkingen. De 9 decors tonen de verschillende varianten van
deze houtsoorten : natuurlijk fineer, gerookt fineer, gebeitst fineer of nog getextureerd fineer. Aranya
wordt nu DE « gereedsschapkist » van iedere schrijnwerker en architect als het om het bedenken
van projecten gaat waarbij hout de toon aangeeft.
Het Aranya gamma is een kwaliteitslabel, een complete collectie met 9 decors in 4 verschillende
afwerkingen : brute platen (Aranya Sanded), geborstelde platen (Aranya Brushed), gelakte platen
(Aranya Sanded & Lacquered) en geborstelde en gelakte platen (Aranya Brushed and Lacquered).
De geborstelde platen (Aranya Brushed en Aranya Brushed and Lacquered) laten ons toe om ons
vijfde zintuig, de tast, volop te laten genieten van het hout. Het laat niemand onverschillig!
Dankzij een zorgvuldige selectie van het fineer en een voegwijze in « namaak massief », garandeert
de Aranya collectie een mooie homogeniteit over uw hele project. De ecologische component
blijft ook niet achterwege: onze gefineerde platen komen uit duurzaam beheerde bossen (PEFC,
Programme for the Endorsment of Forest Certification, PEFC/07-31-16) onze verlijming is zonder
toegevoegde formaldehyde en onze lakken zijn op waterbasis.
Benieuwd? Draai dan deze pagina om om de nieuwe versie van Aranya te ontdekken.
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WAAROM ARANYA ?
Alles begon zo'n 4000 jaar geleden: in deze lang vervlogen tijd aan de kiem van onze beschaving
onderwezen wijze en verlichte mannen de principes van de samenleving. Op de eerste plaats prijkte
het behoud van de bossen, bron van het leven en het welzijn. Lang vóór de huidige milieuactivisten,
stelden ze richtlijnen op inzake goed bosbeheer, steunend op het subtiele evenwicht tussen
productie, behoud en godsdienst. Die regels werden op schrift gesteld die door de eeuwen heen
zijn bewaard: de Vedische geschriften, de Ramayana en de Aranyakas.
Deze wijzen spraken Sanskriet en het bos was hun universum. Ze noemden het... Aranya!
Precies om hen eer te bewijzen, hebben we ons product Aranya gedoopt: omdat onze zorg voor
het milieu onveranderd blijft en omdat het nuttig is om te rade te gaan bij de ouderen wanneer men
vragen heeft bij alles wat met het leven te maken heeft, zowel het spirituele als het materiële leven.
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Oak DESERT

Oak RIFT

Oak MIX

Walnut NATURAL

Oak SMOKED

Oak COAL

Oak RUSTIC

Beam Oak NATURAL

Beam Oak ELEPHANT GREY
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Aranya Walnut NATURAL gelakt 3040 SL –
Design : Charlotte Marien Architect – Realisatie : Be-Wood
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Aranya Oak SMOKED geborsteld & gelakt 4030 BL –
Realisatie : Steen Interieur
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ARANYA OAK DESERT
Eik DESERT is een mix van kwartier en vals kwartier eik fineer. Pakken zijn zorgvuldig geselecteerd
om tegelijk een mooi evenwicht te hebben maar ook om een zekere homogeniteit van kleur en
structuur te behouden binnen een serie. Het is vooral zijn lichte kleur die de verfijnde sfeer van uw
interieur zal komen versterken.
Referenties
Gelakte platen

Aranya 3070 SL

Geborstelde en gelakte platen

Aranya 4070 BL

Gelakte Masterflexen

Aranya 6070 SL

8

VERFIJND

Aranya Oak DESERT geborsteld en gelakt
4070 BL – Realisatie : Ronny Vermeersch
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ARANYA OAK RIFT
U bent purist en ziet liever een zuiver eiken fineer zonder franjes ? Dan zal uw voorkeur naar de Eik
RIFT gaan. De mooiste kwartieren en vals kwartieren worden hier gebruikt om uw project op een
eenvoudige wijze te sublimeren. De nadruk wordt gelegd op een homogene kleur en een fijne nerf
om rust te creëren in uw ruimte. De Eik RIFT zal altijd zijn tijdloze en klasse karakter behouden, of het
nu in een moderne of klassieke omgeving is.
Referenties
Brute platen

Aranya 1000 SA

Geborstelde platen

Aranya 2000 BR

Gelakte platen

Aranya 3000 SL

Geborstelde en gelakte platen

Aranya 4000 BL

Brute Masterflexen

Aranya 5000 SA

Gelakte Masterflexen

Aranya 6000 SL
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REIN

Aranya Oak RIFT geborsteld 2000 BR –
Design : Amandine Goubau Architecte,
Realisatie : La Menuisière, Foto’s : Caféine
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ARANYA OAK MIX
De Eik MIX is een goede keuze als u niet van eentonigheid houdt. Door dosse, halve dosse, en vals
kwartier te mengen, slagen we er in om een mooie dynamiek te creeëren in de tekening van het
hout. Dit decor is geliefd door mensen die afwisseling appreciëren maar ook een tijdloze dimensie
wensen te geven aan hun ontwerp. De gevarieerde tekening zal een unieke identiteit aan uw ruimte
schenken.
Referenties
Brute platen

Aranya 1010 SA

Geborstelde platen

Aranya 2010 BR

Gelakte platen

Aranya 3010 SL

Geborstelde en gelakte platen

Aranya 4010 BL

Brute Masterflexen

Aranya 5010 SA

Gelakte Masterflexen

Aranya 6010 SL
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EERLIJK

Aranya Oak MIX geschuurd 1010 SA –
Design : Chouettes Architectes,
Realisatie : Woodblaster
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ARANYA WALNUT NATURAL
De WALNUT NATURAL, Amerikaanse Notelaar, is zoals Europese Eik een grote klassieker en
een « no brainer ». De kleur, de bewegende tekening en zijn nerfstructuur garanderen een klassevolle en verfijnde touch in uw interieur. De afwisselende tekening is te danken aan de samenstelling
van dosse, halve dosse en vals kwartier. Bruin, warm, sterk en karaktervol. Amerikaanse Notelaar is
synoniem van elegantie en klasse.
Referenties
Brute platen

Aranya 1040 SA

Gelakte platen

Aranya 3040 SL

Brute Masterflexen

Aranya 5040 SA

Gelakte Masterflexen

Aranya 6040 SL
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BESLIST

Aranya Walnut NATURAL gelakt 3040 SL –
Design : Charlotte Marien Architect,
Realisatie : Be-Wood
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ARANYA OAK SMOKED
De SMOKED Eik heeft een merkwaardig karakter. Zijn donkere kleur roept de eeuwige kracht van
hout op, terwijl de lichte kleurvariaties het unieke karakter van iedere stam onthullen. Alle onderdelen van de stam worden gebruikt : kwartier, vals kwartier, halve dosse en volle dosse. Er wordt
speciaal aandacht besteed aan de algemene kleurharmonie van de vellen. De afwisselende tekening
maar ook de kleurafwisseling maken van deze platen unieke exemplaren. Zijn donkere kleur verwarmt uw ruimte en voegt ook een vleugje excentriciteit toe. Daarbovenop, is de drager een zwarte
MDF in de massa gekleurd. Een echte troef voor het groeven en afkanten van de platen.
Referenties
Brute platen

Aranya 1030 SA

Geborstelde platen

Aranya 2030 BR

Gelakte platen

Aranya 3030 SL

Geborstelde en gelakte platen

Aranya 4030 BL

Brute Masterflexen

Aranya 5030 SA

Gelakte Masterflexen

Aranya 6030 SL
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DIEP

Aranya Oak SMOKED
geborsteld en gelakt 4030 BL –
Realisatie : Steen Interieur
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ARANYA OAK COAL
De Eik COAL is een decor met een modernere look. In interieur decoratie wordt zwart in verschillende situaties gebruikt: om een ruimte te moderniseren, om een industriële look te geven,
om energie te brengen, om contrasten te benadrukken, of gewoon om intensiteit te geven aan uw
project. De eiken component voegt haar vleugje natuur toe. En uiteindelijk resulteert de combinatie
van de twee, de eik en het zwart, in moderne en intense sferen. De basisplaat en het fineer zijn zwart
in de massa gekleurd, een werkelijk voordeel voor het bijwerken van de platen: groeven trekken,
platen afkanten en retouches worden simpelere.
Referenties
Gelakte platen

Aranya 3080 SL

Geborstelde en gelakte platen

Aranya 4080 BL

Gelakte Masterflex

Aranya 6080 SL
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INTENS

Aranya Oak COAL
geborsteld en gelakt 4080 BL –
Realisatie : MAM Menuiserie
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ARANYA OAK RUSTIC
Eik RUSTIEK brengt een aparte look aan uw project dankzij zijn uitgesproken natuurlijke karakter.
Noesten, minerale sporen en een zeer levendige structuur zijn de bekendste kenmerken van dit
decor. Eik Rustiek zal ongetwijfeld in de smaak vallen bij de liefhebbers van charme en gezelligheid.
Referenties
Brute platen

Aranya 1020 SA

Geborstelde platen

Aranya 2020 BR

Gelakte platen

Aranya 3020 SL

Geborstelde en gelakte platen

Aranya 4020 BL

Brute Masterflexen

Aranya 5020 SA

Gelakte Masterflexen

Aranya 6020 SL
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CHARME

Aranya Oak RUSTIC 1020 SA –
Realisatie : Dorus Coppelmans Keukens
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ARANYA BEAM OAK NATURAL
U bent op zoek naar iets heel bruut en authentiek ? Denk aan onze BEAM OAK NATURAL. Het
fineer vindt zijn oorsprong in de decennia oude schuren van vroeger. Na afbraak worden de balken
in fineer gesneden en vertonen een paar bijzondere kenmerken zoals noesten, kwasten en scheuren. Deze kenmerken brengen elk op hun beurt een unieke uitstraling aan uw ontwerp. Balken fineer
kan heel kort omschreven worden als puur hout, karaktervol hout en hout dat leeft.
Referenties
Brute platen

Aranya 1050 SA

Geborstelde platen

Aranya 2050 BR

Brute Masterflexen

Aranya 5050 SA
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ONGEVEINSD

Aranya BEAM Oak NATURAL 1050 SA – Realisatie : Decota Keukens
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ARANYA BEAM OAK ELEPHANT GREY
Met zijn verouderde kleur straalt de BEAM Oak ELEPHANT GREY iets helemaal uniek uit. Dit
fineer past zich perfect aan in een rustiek interieur maar kan ook samen met modernere materialen
gebruikt worden en zo het contrast tussen die 2 werelden beklemtonen.
Referenties
Brute platen

Aranya 1060 SA

Geborstelde platen

Aranya 2060 BR

Brute Masterflexen

Aranya 5060 SA
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ARANYA BRUSHED
Alle decors van de ARANYA collectie kunnen ook met een geborstelde afwerking verkregen worden.
Het borstelen laat toe om de onderliggende structuur van het hout naar voor te brengen en zo
dichter bij de natuur te komen. Deze platen voelen zacht en tegelijkertijd geeft de uitgesproken
structuur van het hout een gevoel van authenciteit, van echtheid.
We houden van de geborstelde afwerking want we houden ervan de nerven van het hout te voelen.
Zo kunnen we een bijkomende diepte geven aan een project.
Deze platen zullen de harten van zowel liefhebbers van karaktervol hout als van ambassadeurs van
strak en modern design bekoren.

Aranya Oak SMOKED
geborsteld & gelakt 4030 BL

Aranya Oak MIX
geborsteld & gelakt 4010 BL

Aranya Oak COAL
geborsteld & gelakt 4080 BL

Aranya Oak DESERT
geborsteld & gelakt 4070 BL
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Aranya Oak RIFT geborsteld & gelakt 4000 BL Realisatie : MAM Menuiserie
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TECHNISCHE INFORMATIE
Aranya is een kwaliteitslabel en refereert naar hoog kwaliteit fineer en platen met een verzorgde
afwerking.
Het Aranya gamma is een compleet gamma, waarin ieder decor in 4 varianten bestaat:
• Geschuurde platen (ARANYA SANDED)
• Geborstelde platen (ARANYA BRUSHED)
• Gelakte platen (ARANYA SANDED & LACQUERED)
• Geborstelde en gelakte platen (ARANYA BRUSHED & LACQUERED)

Sanded

Brushed
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De fineervellen van de Aranya collectie worden allemaal in « namaak
massief » gevoegd dat wil zeggen dat de vellen het resultaat zijn van het
samenstellen van verschillende pakken die naast elkaar worden gezet om
zo een unieke tekening te creëren. Ze tonen een zekere homogeniteit en
laten het repetitief effect van open boek vellen aan de kant. Het is een
constante zoektocht naar een uitgebalanceerd en homogeen ontwerp
dat onze drijvende kracht is bij het samenstellen van deze vellen.
De Aranya collectie is beschikbaar op één afmeting : 3050 x 1220 mm. De afgewerkte dikte van
de platen is 19 mm. Platen worden ofwel A/A ofwel A/B gefineerd afhankelijk van de decors (voor
meer info zie tabellen hieronder).
Onze UV-lak-afwerking verzekert een hoogwaardig oppervlak dat uiterst regelmatig is. Het verkregen oppervlak beantwoordt aan de strengste eisen, zowel wat het uitzicht als het aanvoelen van het
product betreft. De lak is op basis van polyurethaan, die uithardt door inwerking van UV, zonder dat
er oplosmiddelen vrijkomen. De gekozen glansgraad voor de Aranya collectie is 5% (+/- 2%).
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Algemeen overzicht
MDF CARB2
3050 x 1220 x 18 mm

SANDED
Geschuurd

BRUSHED

L ACQ U E R

L ACQ U E R

Gelakt

L ACQ U E R

L ACQ U E R

L ACQ U E R

L ACQ U E R

Geborsteld
L ACQ U E R

L ACQ U E R

Oak DESERT A/A

L ACQ U E R

NA

L ACQ U E R

L ACQULEAR
CQ U E R

3070 SL

Geborsteld + gelakt
L ACQ U E R

L ACQ U E R

L ACQ U E R

L ACQ U E R

L ACQ U E R

L ACQ U E R

NA

4070 BL

Oak RIFT A/A

1000 SA

3000 SL

2000 BR

4000 BL

Oak MIX A/A

1010 SA

3010 SL

2010 BR

4010 BL

Walnut NATURAL A/A

1040 SA

3040 SL

NA

NA

Oak SMOKED A/B (op zwarte MDF)

1030 SA

3030 SL

2030 BR

4030 BL

NA

3080 SL

NA

4080 BL

Oak RUSTIC A/B

1020 SA

3020 SL

2020 BR

4020 BL

Beam Oak NATURAL A/B

1050 SA

op aanvraag

2050 BR

op aanvraag

Beam Oak ELEPHANT GREY A/B

1060 SA

op aanvraag

2060 BR

op aanvraag

Oak COAL A/A (op zwarte MDF)

LLAACCQQU
UEERR

L ACQ U E R

De Masterflexen Aranya SANDED (SA) zijn geschuurd met een korrel van 150 en hebben een
buigradius van 200 mm. De Masterflexen Aranya LACQUERED (SL) zijn met een korrel van 180
geschuurd en hebben een buigradius van 600mm.
Voor het verlijmen van de Masterflexen Aranya, raden we u aan om onze gebruikersaanwijzing na te
kijken. Deze kunt u verkrijgen bij uw houthandel of bij Finaspan (via de website www.finaspan.be of
via mail sales@finaspan.be).
Masterflex
3050 x 1220 x 0,6 mm

SANDED
Geschuurd

BRUSHED
Gelakt

L ACQ U E R

L ACQ U E R

L ACQ U E R

L ACQ U E R

L ACQ U E R

L ACQ U E R

L ACQ U E R

L ACQ U E R

Oak DESERT

NA

L ACQ U E R

L ACQ U E R

6070 SL

Oak RIFT

5000 SA

6000 SL

Oak MIX

5010 SA

6010 SL

Walnut NATURAL

5040 SA

6040 SL

Oak SMOKED

5030 SA

6030 SL

NA

6080 SL

Oak RUSTIC

5020 SA

6020 SL

Beam Oak NATURAL

5050 SA

op aanvraag

Beam Oak ELEPHANT GREY

5060 SA

op aanvraag

Oak COAL
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L ACQ U E R

L ACQ U E R

L ACQ U E R

L ACQ U E R

L ACQ U E R

L ACQ U E R

Het is niet mogelijk om
een Masterflex met een fineerlaag
van 0.6 mm te borstelen.
Alternatief is om naar dikfineer
over te schakelen. Voor meer info
contacteer uw verdeler of Finaspan.

L ACQ U E R

L ACQ U E

De voorgestelde kantenbanden van de Aranya collectie zijn fineerkanten in echt hout. Deze zijn
synoniem van een hoogwaardige afwerking en geven een verfijnde look aan uw ontwerp. De meeste
referenties zijn uit stock leverbaar. De overige referenties zijn te verkrijgen op aanvraag (en leverbaar met langere levertermijnen).

Fineerkanten - rollen van 50lm

SANDED
Gelakt

L ACQ U E R

L ACQ U E R

BRUSHED

Gelakt
L ACQ U E R

L ACQ U E R

L ACQ U E R

L ACQ U E R

Gelakt
L ACQ U E R

L ACQ U E R

L ACQ U E R

L ACQ U E R

L ACQ U E R

L ACQ U E R

24 x 1.5 mm

L ACQ U E R

Gelakt

L ACQ U E R

L ACQ U E R

L ACQ U E R

L ACQ U E R

L ACQ U E R

L ACQ U E R

44 x 0.6 mm

Oak DESERT

ja

ja

ja

ja

Oak RIFT, MIX & RUSTIC

ja

ja

ja

ja

Walnut NATURAL

ja

ja

ja

NA

Oak SMOKED

ja

ja

ja

ja

Oak COAL

ja

ja

ja

ja

24 x 1.5 mm

*voor ongelakte fineerkanten, gelieve contact op te nemen met uw verdeler.

TECHNISCHE INFORMATIE
De Aranya collectie is een milieubewuste collectie van fineerplaten: het eiken en noten fineer komen
uit duurzaam beheerde bossen en kunnen allemaal met een PEFC certificaat verkregen worden.
De platen en lijmen die gebruikt worden zijn zonder toegevoegde formaldehyde en de lakken zijn
solventvrij. Al deze elementen maken van deze platen de ideale keuze voor mensen met een hart
voor onze planeet.
De Aranya plaat is een natuurlijk product. Daarom kan het fineer onder invloed van UV stralen met
de tijd verkleuren. Bovendien kunnen de foto’s die in dit boekje worden geïllustreerd evenals de
stalen in uw bezit een andere kleur of een andere indruk geven dan de verkregen platen. Stalen en
foto’s geven wel een indicatie maar kunnen niet als bindend beschouwd worden.
De platen worden altijd met de A-zijde aan de bovenkant geleverd. In geval van twijfel geeft de
stempel op de zijkant u een indicatie. Als u de stempel zo kunt lezen, is de bovenzijde van de plaat
de A kant.

Finaspan.be

L ACQ U E R

L ACQ U E R

L ACQ U E R

24 x 0.6 mm
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Alle gelakte platen zijn voorzien van een beschermfolie op beide kanten van de platen. Dit laat toe
om de platen te beschermen tot de oplevering van het project.
Om uw platen optimaal te kunnen afwerken, is het mogelijk om lakstiften te verkrijgen : transparant
en Desert. Deze stiften kunnen gebruikt worden om kleine retouches te doen, maar zijn vooral
bedoeld om de kanten goed af te werken.
De technische fiches en onderhoudstips zijn te vinden op onze website.

RICHTLIJNEN VOOR
HET ONDERHOUD
Platen van de Aranya gamma die met een UV lak afgewerkt zijn zijn bestendig tegen de meeste toepassingen voor het meubelwerk en onderhoudsproducten. Het onderhoud is meestal beperkt tot
het afstoffen van de platen aan de hand van een zachte vochtige doek.
Het gebruik van intensieve vloeibare producten moet altijd vermeden worden en in geen enkele
geval mogen de platen met veel water gereinigd worden.
Wijnvlekken of vlekken van nagellak moeten zo rap mogelijk aangepakt worden. Indien u sporen of
hardnekkige vlekken moet verwijderen, kunt u een klein beetje reinigingsvloeistof (niet schurend)
gebruiken.
We raden sterk af om oplosmiddelen of chemische producten te gebruiken, ook al zijn ze verdund.
Deze producten kunnen onherstelbare sporen veroorzaken.
Als je een agressiever product gebruikt, voer dan eerst een kleine test uit op een onzichtbare plek.
Volg altijd de instructies in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
Kleine correctieve aanpassingen kunnen nog steeds worden gedaan aan de hand van de Aranya
accessoires, maar afhankelijk van de omvang van de schade kan de reparatie soms zichtbaar blijven.
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Aranya Oak DESERT gelakt 3070 SL – Realisatie Oltz Design

FINASPAN NV
Stationsstraat 92
3191 Hever
+32 15 52 05 00
finaspan.be

ExcLusieve verdeler in België
Bouttens
Noordlaan 4
8520 Kuurne
+32 56 35 01 44
bouttens.be

