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Innovatieve design oppervlakken van Ostermann 
 
Wanden worden eyecatchers! 
 
Belevingswerelden creëren, een feel-good sfeer teweegbrengen, wow-momenten 
genereren - bij het vormgeven van attractieve wanden kan de keuken-, meubel- en 
interieurbouwer al zijn creativiteit toepassen. Nieuwe ideeën voor de winkelinrichting 
en interieurbouw ontstaan door de innovatieve design oppervlakken van Ostermann.   
 
Ostermann biedt de keuken-, meubel- en interieurbouwer een uitgebreid assortiment van 
eenvoudig te verwerken innovatieve designoppervlakken. De hoogwaardige producten 
kenmerken zich door een bijzonder realistische uitstraling en levensechte structuur en 
kunnen in de winkelinrichting of standbouw en in interieurinrichting toegepast worden.   
 
RollMokutan 
Al sinds de oudheid maakt men gebruik van het doelgericht verkolen (ter verduurzaming) 
van hout. In de traditionele Japanse architectuur wordt deze techniek 'Shou-Sugi-Ban' 
genoemd. Met het flexibele, lichtgewicht en oprolbare oppervlak van RollMokutan is de 
buitengewone uitstraling van verbrand hout nu ook verkrijgbaar als decor dat eenvoudig te 
verzenden en gemakkelijk te verwerken is.  
 
RollRost  
De flexibele RollRost-oppervlakken bieden veelzijdige toepassingsmogelijkheden. Het is een 
in kunsthars gebonden mineraal met geoxideerd ijzervijlsel. Hierdoor ontstaat de uitstraling 
en het tastbare effect van echt verroest ijzer. Het flexibele, lichte materiaal is leverbaar in 4 
verschillende decoren en is met het gebruikelijke gereedschap eenvoudig te bewerken.  
 
RollBeton 
De flexibele RollBeton-oppervlakken zorgen voor veelzijdige designmogelijkheden voor de 
interieurbouw. Of het nu voor de winkelinrichting of de meubel- en standbouw is, RollBeton 
zet overal moderne accenten. Er is keuze uit 4 oppervlakken. Het materiaal is aan de 
achterzijde van een glasvezelmat voorzien. Ook hier is de verwerking eenvoudig en snel met 
standaard gereedschap. 
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Almwiese 
De fijn geurende oppervlakken van échte Alpengrassen en -bloemen geven interieurs een 
buitengewone, natuurlijke en ontspannen sfeer. De gebruikte grassen worden op een 
alpenweide, op 1700 meter hoogte, met de hand gemaaid. Als draagmateriaal dienen 
natuurlijke vlasvezels. Het flexibele 0,5 tot 2 mm dikke materiaal kan verwerkt worden op 
wanden, balies of meubels. Er is keuze uit 4 verschillende decoren en daarmee 
geurvarianten. 
 
GFK-panelen in houtoptiek 
Echt houten oppervlakken en oppervlakken van used (gerecycled) wood zijn in de 
interieurbouw erg trendy. Met de grote GFK-panelen in levensechte houtoptiek heeft u de 
keuze uit drie aantrekkelijke oplossingen: het filigraan gekliefd houtdecor van de 
Plywood,  het grotere oppervlak van gekliefd hout van Duelas en de massieve brede 
lamellen van de Traviesa.  De natuurlijke uitstraling van de oppervlakken wordt versterkt 
door de levensechte houtstructuur.  
 
GFK-panelen in steenoptiek 
Metselwerk door een keuken-, meubel- of interieurbouwer? Geen probleem! Optisch zijn de 
aantrekkelijke steendecoren niet van echte steenwanden te onderscheiden. Dit is ook geen 
wonder. Het gaat immers om reconstructies van echte muren. De decoren zien er niet alleen 
echt uit, ze voelen ook realistisch aan. Het echte steengruis, waarmee het oppervlak is 
gecoat, geeft het materiaal een levensechte structuur. Daarom worden in projectbouw en 
winkelinrichting de grote panelen graag toegepast. Maar ook in interieurinrichting kunnen de 
gemakkelijk te verwerken GFK-panelen eenvoudig kabels verbergen, niswanden bekleden of 
wanden vormgeven. 
 
Meer informatie over de beschreven oppervlakken en praktische toepassingsvideo's 
vindt men via het zoekbegrip „Design oppervlakken“ op de Ostermann website 
www.ostermann.eu 
 
Ostermann Service 
 Kanten per meter vanaf 1 meter 
 Kanten snijden op iedere gewenste breedte tot 100 mm 
 Kanten in verschillende diktes 
 Kanten in ABS, melamine, acryl, aluminium en echt hout 
 Airtec kanten uitlevering in 4 werkdagen 
 Laser kanten uitlevering in 4 werkdagen 
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 Infratec kanten uitlevering in 4 werkdagen 
 Kanten voorlijmen met smeltlijm 
 Grootste voorraadprogramma in Europa met 120.000 koppelingen kant bij plaat 
 Grootste kantenassortiment in Europa.  
 Voorraadartikelen voor 16:00 uur besteld, normaal gesproken de volgende werkdag in 

huis 
 Op iedere online bestelling minimaal 2 % extra korting (Shop en App) 
 
Over Ostermann 
De Ostermann-Groep met hoofdkantoor en centraal magazijn in Bocholt Duitsland is een 
zeer klantgerichte en in Europa groeiende vakhandel voor keuken-, meubel- en 
interieurbouw. Met ongeveer 450 medewerkers en het dagelijks versturen tot wel 6.000  
orderregels is Ostermann marktleider in Europa als het gaat om kantenband, meubelbeslag, 
inbouwartikelen en werkplaatsbenodigdheden. Vanuit Bocholt Duitsland en de vestigingen in 
Nederland, België, Groot-Brittannië, Italië, en Frankrijk belevert Ostermann meer dan 25.000 
keuken-, meubel- en interieurbouwbedrijven in heel Europa. 
 
Over Ostermann Nederland BV 
Al in 1993 nam de Rudolf Ostermann GmbH uit Duitland de aandelen over en werd 
Medomat BV de eerste buitenlandse dochteronderneming. In 2012 volgde door de 
uitbreidingen in Europa en de uniformiteit binnen de groep de naamswijziging van Medomat 
BV in Ostermann Nederland BV. Vanuit de vestiging in Nijverdal bewerkt een team van 13 
medewerkers de Nederlandse markt. Dagelijks adviseren en verkopen zij onder leiding van 
directeur Erik Sambros het alsmaar groeiende Ostermann assortiment kantenband, 
meubelbeslag, inbouwartikelen en werkplaatsbenodigdheden aan klanten in heel Nederland.  
 
 

Afbeeldingen en bijschriften: 
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Naam: Ostermann_PF_Roll_Mokutan_Rost_Beton  Ostermann_PF_Roll_Mokutan_Rost_Beton_Detail  
BU: RollBeton, RollRost en RollMokutan zijn eenvoudig op ronde ondergronden, zoals zuilen of vormstukken te verwerken.  

 

Naam: Ostermann_PF_Traviesa Nogal_Anwendung 
BU: Zien er levensecht uit! GFK-panelen in hout- en steenoptiek zijn nauwelijks van echt houten of steenwanden te onderscheiden.  
 

 

Naam: Ostermann_PF_Almwiese_Anwendung  
BU: Voor een echt natuurlijke uitstraling is het oppervlak „Almwiese“ aan te bevelen. De grassen voor aangenaam ruikende oppervlakken 
worden op een alpenweide, op 1700 meter hoogte, met de hand gemaaid. 
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Uw contactpersoon: 

 
 
Erik Sambros  
Directeur 
 
E-Mail E.Sambros@ostermann.eu 
Tel. +31 (0)548 620 606 
 
Wij zouden het op prijs stellen als uw redactie hieraan aandacht wil besteden. Wij houden 
ons aanbevolen voor presentexemplaren. 

 

 


