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Aan tafel! 

“Aan tafel!” Een van de belangrijkste, meest gewaardeerde oproepen van de dag. 
Die twee woorden betekenen zo veel meer dan wat op het eerste zicht lijkt. Ja, het is tijd 
om te eten dus je laat alles direct vallen. Maar het is net zo zeer een bevestiging van de 
kracht van familie, je dagelijkse portie liefde, een moment van samenzijn. 

Jouw eetkamertafel is een plek waar herinneringen worden gecreëerd. Er wordt gezellig 
samen gegeten, maar ook gelachen, gespeeld, gediscussieerd en geleerd. Dat geldt 
overigens niet alleen voor jou en je gezin, maar ook voor die oneindige avonden met 
je beste vrienden. Sterker nog: de overenthousiaste verjaardagsfeestjes van je kleinste 
oogappel, of ook de moeilijke momenten van je rebellerende tiener. Onvergetelijk 
intense momenten, euforisch of emotioneel, maar altijd met een sterke puurheid. 

Jouw leefwereld komt samen op deze ene plek. Jouw pure tafel. 
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Het belang van 
tailor made design

Het spreekt voor zich dat die tafel dan 

ook een cruciale plek inneemt in jouw 

interieurbeleving. 

Neem nu jouw dagelijkse lunch of diner. 

Hoe jij dit moment en het eten op je bord 

ervaart heeft alles te maken met de tafel 

zelf, maar ook met de woonaccessoires, 

het ritueel dat je er rond bouwt en je 

gezelschap. Wist je trouwens dat wij 

als mens de enige soort zijn die belang 

hecht aan bepaalde eetrituelen? Of met 

plezier anderen voorzien van een lekkere 

maaltijd, allemaal samen gezellig aan 

tafel? Het klinkt misschien raar, maar een 

eetkamertafel maakt ons menselijk. We 

onderscheiden ons doordat we aan tafel 

eten en leven en doordat we dit met een 

bepaalde etiquette of rituelen doen. 

Ja, het is wat hé? 

Als je bij iemand binnenkomt en een 

eerste blik werpt op hun eetkamertafel 

leer je direct heel veel over de persoon die 

er woont. Het design alleen al geeft aan of 

ze eerder prestigieus of modern zijn. 

Of ze houden van eenvoud, belang hechten 

aan duurzaamheid of misschien wel het 

gevoel van creativiteit willen creëren in 

hun woning. Van alle ruimtes bij ons thuis, 

heeft het interieurdesign van je eetkamer 

de grootste impact op de personen die er 

zelf wonen én hun gasten.

PURE Wood DesignLOOKBOOK 2020

7



Jouw pure tafel

Geen wonder dat wij zoveel belang hechten aan hoe je die 

eetkamer vorm geeft en meer bepaald: hoe jouw ideale 

tafel er dan eigenlijk moet uitzien. Daarom geven wij jou de 

volledige vrijheid. 

Niet alleen in grootte en vorm, maar ook in materialen, 

houtbehandelingen, verschillende poten en onderstellen … 

Bij PURE Wood Design creëer je jouw eigen tafel, onder 

het toeziend oog van onze experten. Samen ontdekken 

we welke stijl echt bij jou en je levensstijl past en geven we 

vorm aan de rest van je interieur. In deze gids lichten we 

een tipje van de sluier en tonen we je een aantal van de 

mogelijkheden. 
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De vorm

De vorm, vraag  je? De meeste mensen kiezen resoluut voor een 

rechthoekige tafel. Klassiek, past meestal goed in je eetkamer en kan 

wel wat hongerige mensen ontvangen. Toch valt er wat te zeggen 

over andere dimensies. 

Dacht je al eens aan een knappe ronde tafel? Of een opvallend ovaal 

exemplaar? Jij bent meester van je eigen design. 

Mogelijkheden

Vierkant - Langwerpig - Rond - Ovaal - Afgeronde hoeken
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De afmetingen

In de Chinese cultuur was het vroeger een soort statussymbool, de 

grootte van je tafel. Hoe groter je tafel, hoe meer mensen je kunt 

ontvangen, hoe meer aanzien. 

Tegenwoordig vinden we het vooral gewoon fijn om voldoende plaats 

te hebben aan tafel. En toch is dat niet altijd mogelijk of noodzakelijk. 

Ook met een kleinere tafel kun je een statement maken. 

Mogelijkheden

In hoogte, lengte, breedte en dikte alles te bepalen, 

afhankelijk van type onderstel

PURE Wood DesignLOOKBOOK 2020
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Het onderstel

De tijd dat een tafel altijd vier rechte poten had is al lang voorbij. De stoere 

stalen frames vallen erg in de smaak, maar ook de slanke gedraaide poten, 

U-vormige benen of gekruiste frames zijn niet meer weg te denken in onze 

eetkamers. Naast design ligt het belangrijkste verschil in comfort. 

De ene biedt al iets meer ruimte, terwijl een andere misschien vooral visueel 

aantrekkelijk is. 

Ook de dikte kan je bepalen. Of je nu kiest voor een dun frame of net iets 

dikker, insprong of niet, ingelegd of niet. Het kan allemaal! Hetzelfde geldt 

voor de staal kleur: wit, zwart, glanzend of mat of toch liever donkergrijs? 

Jij bepaalt het helemaal zelf!

Mogelijkheden

Stalen frame - Eikenhouten poten
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De materiaalkeuze

Veel mensen vergeten hoe belangrijk de keuze voor het materiaal is. 

De ene houtsoort is de andere natuurlijk niet. Deze beslissing heeft 

een enorme impact op de uitstraling van je interieur. 

Gerecycleerd steigerhout schept een robuustere sfeer terwijl 

een slank afgewerkt eikenhouten blad altijd een bepaalde klasse 

uitstraalt. Microtopping betonlook tafels zijn dan weer heel stoer en 

iets koeler. 

Jouw stijl, jouw keuze. 

Mogelijkheden

Eikenhout - Steigerhout - Sloophout 

Notenhout - Microtopping - Chipwood
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Eikenhout

Gerecycleerd steigerhout

Microtopping

Chipwood

Sloophout

Notenhout



De behandeling

De kers op de taart is de keuze van de behandeling van je tafel. 

Die behandeling zorgt ervoor dat je tafel wordt beschermd tegen 

invloeden van buitenaf, maar maakt de look ook compleet.

Een gekleurde olie geeft bijvoorbeeld een veel opvallender effect 

dan een natuurlijke transparante vernis. 

Mogelijkheden

Naturel behandeld - Oliebehandeling naturel of gekleurd

Vernis: mat, transparant, gekleurd
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Eikenhout - Transparante Vernis

Eikenhout - Oliebehandeling Naturel

Eikenhout - Oliebehandeling Zwart

Notenhout - Oliebehandeling Naturel

Notenhout - Vernis Mat

Steigerhout - Vernis Mat

Steigerhout - Transparante Impregnering

Steigerhout - Oliebehandeling Zwart

Concru - Wit

Concru - Beige Grijs

Concru - Charcoal

Concru - Zwart





Wij adviseren je met veel liefde. 

Jouw pure tafel 
binnenkort in je 

eetkamer? 

In onze concept store

In Diest en Merelbeke hebben we een prachtige concept store 

opgericht. Hier vind je vrijwel al onze tafelmodellen en ontdek je 

meteen alle mogelijkheden. Meer nog: je kan zelfs een afspraak 

maken met een van onze adviseurs. Je komt dan naar de store met 

ideeën, foto’s en eventueel het plan van je huis. Samen vormen we 

er een samenhangend concept van, en stellen we de tafel samen 

die echt bij je past. En de aankleding? Die shop je direct uit onze 

prachtige collecties van topmerken. 

Op onze website 

We hebben het je nog makkelijker gemaakt door een fijne webshop 

te bouwen waar je jouw tafel op maat kan bestellen. Je kiest het 

tafelmodel dat je wilt, selecteert de afmetingen en behandeling 

en rekent af wanneer je 100% tevreden bent. Tussendoor een 

vraag, of een kleine aanpassing die je wilt maken? Je kan ons 

telefonisch of via e-mail bereiken, maar kunt ook rechtstreeks een 

berichtje sturen in de chat. We helpen je heel graag verder met al 

je vragen, ook digitaal. Bovendien kun je stalen bestellen van al 

onze behandelingen. Zo kun je thuis dubbelchecken of het echt 

wel in je interieur past!

Gewoon bij je thuis/

Tijdens je home improvement audit

Het ultieme advies krijg je op de plek waar het allemaal begon: 

jouw eetkamer. Onze adviseurs komen bij je langs met hun 

hebben en houden: stalen van onze tafel materialen, stoffen van de 

stoelencollectie en een hoofd vol inspiratie. Op basis van je vloer, 

bouwstijl, ruimte en algemene sfeer stellen we een moodboard 

op. We adviseren je direct over jouw ideale tafel en adviseren je 

meteen over de bijhorende woonaccessoires. 
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Puur wonen 
mét karakter.

Wij houden van hout. Van 

een écht thuisgevoel en 

heel veel sfeer. Vanuit die 

passie is PURE Wood Design 

ontstaan. Ons merk staat 

voor puur wonen. Eerlijk en 

met karakter. Onze tafels en 

meubelen zijn handgemaakt 

in ons eigen atelier. Belgisch design, op jouw maat, en volgens jouw wensen. 

Onze andere collecties? Zorgvuldig uitgekozen met oog voor detail en 

kwaliteit. Samen vormen ze een totaalconcept, voor een thuis waar je écht 

tot rust kunt komen.

Aangenaam. Wij zijn Mascha en Hugo. Als eigenaar en bezieler van ons merk 

ontwerpen we elk tafelmodel zelf. De inspiratie? Die doen we overal om ons 

heen op, en krijgt een eigen plekje in het uiteindelijke ontwerp. We maken 

alles op maat, en laten je niet enkel de afmetingen kiezen, maar ook de 

behandeling en kleur van elk element. Op die manier maken we keer op keer 

een uniek stuk, perfect op jouw maat. Van je interieur én persoonlijkheid. 

“Door pure, ruwe materialen te combineren met de strakke belijning van 

staal en aluminium ontstaan vaak speelse ontwerpen die vrijwel in elk huis 

tot hun recht komen. Onze ontwerpen zijn overwegend basic met fraaie 

details door materiaalkeuze en kleurgebruik. De ideale combinatie!”

@purewooddesign

Inspiration by Mascha Beekmans.

Mascha Beekmans
#KOPENMETKARAKTER

PURE Wood Design Lookbook 2020.



Mascha & Hugo
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Wonen én kopen 
met karakter

Belgisch design, op jouw maat, en 

volgens jouw wensen.

PUUR WONEN MÉT KARAKTER

Handgemaakt, met kwaliteitsvolle 

materialen en een oog voor detail.

#KOPENMETKARAKTER

PURE Wood Design Diest (HUIS 5)

Grote Markt 5

3290 Diest

PURE Wood Design Merelbeke

Hundelgemsesteenweg 101-B

9820 Merelbeke (bij Gent)

Atelier en afhaaladres

Maatheide 98A

3920 Lommel

België

CONCEPT STORES

PURE WOOD DESIGN
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