
DE KUNST VAN HET HERGEBRUIK  

 

RECYCLED WOOD 

Mooi en goed voor onze planeet. 

Sinds jaar en dag worden met name in India en Birma meubelen gemaakt 

van hergebruikt hout. Dit hout is vaak afkomstig van oude bootjes, deuren, 

kozijnen en oude huisjes. Soms is het hout 20/30 jaar oud maar vaak kan 

het wel meer dan 100 jaar oud zijn, afhankelijk van waar het is gevonden. 

Vaklieden bewerken het gevonden hout tot bruikbare planken door ze te ont-

doen van spijkers en verontreinigingen. Soms word het hout enige weken 

verzwaard om het weer perfect recht te krijgen.  Het mooist hout komt van de 

Indiase zuidkust. Hier zijn een aantal fabrieken die prachtige meubelen ma-

ken van dit hout. Het is een echte kunst om de kleuren zo te combineren dat 

het voor iedereen aantrekkelijk lijkt.  De kwaliteit van deze meubelen is pri-

ma en te vergelijken met nieuwe meubelen. Het grote voordeel is dat een 

krasje niet opvalt en ze vele vele jaren meegaan. Wellicht wordt Uw gerecy-

clede kast over 100 jaar wel weer hergebruikt.  De meeste houtsoorten zijn 

echte inheemse hardhout soorten zoals mahonie en teak. Ze zullen dus na 

zoveel jaar niet meer werken (krimpen en uitzetten) waardoor U een onder-

houdsvrij meubel koopt. Het staat bovendien uiterst sfeervol en U ontziet het 

milieu omdat houtkap voor een nieuw meubelstuk niet nodig is. Zeg nou zelf, 

dit is een meubelstuk met een mooi groen verhaal en een sierraad in uw 

huis ! 

 

 

Beautiful and good for our planet. 

Since long time mainly in India and Burma Furniture is produced from recy-

cled wood. This wood comes from old boats, doors, window frames and old 

houses. Sometimes the wood is 20/30 years old but sometimes it can be as 

old as over 100 years, depending on where it was found. Craftsman repair the 

wood to useable boards by removing old nails and unusable spots in the 

wood. Sometimes they have to press the wood for several weeks to make it 

real flat again. The best quality of wood comes from the Indian south coast 

where you can find some factories making great pieces of Furniture from this 

special wood. It is an real art to match the colours so that it is attractive for 

everyone. De quality of this Furniture is real good and to be compared with 

new Furniture. The biggest advantage is that a scratch will not be very much 

visible and this furniture will last years and years. Maybe in 100 years time 

your old recycled piece of Furniture will be recycled again. Most of the wood 

is from India and Burma and you can find pieces of mahogany and teak. The 

wood will not work any more (Shrink or increase) so you will buy mainte-

nance free piece of Furniture that will look great and is good for the planet 

because no tree will have to be cut for your new piece of Furniture. Please 

agree with us this is a good green story and it will look like a piece of jewel-

lery in your home. ! 
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