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Vier broers met dezelfde passie voor oud eiken: Gerard,
Jeffrey, Tonnie en Ab vormen samen de gebroeders de
Ruiter. Het naar hen genoemde bedrijf staat vooral bekend om de stoere tafels, die puur natuur zijn en stuk voor
stuk sporen dragen van het verleden. Het grootste deel
van de tafels is vervaardigd uit oude Franse wagondelen
of houten vloerdelen uit historische panden in Nederland,
België, Engeland en Frankrijk. Bij het creëren van die tafels komt veel vakwerk kijken. Eerst sorteren de broers
het minstens honderd tot honderd vijftig jaar oude hout
op kleur en vervolgens op lengte. Daarna ontdoen ze de
planken met grote zorg van spijkers en andere oneffenheden. Pas wanneer er voldoende planken verzameld zijn,
worden ook de bijpassende poten erbij gezocht. Naast
deze houten tafels kunt u bij Gebroeders de Ruiter Oud
Eiken Tafels ook terecht voor plavuizen, houten vloeren,
metselstenen, stoelen, bureautafels en zelfs volledig ontworpen en uitgevoerde keukens. Ook eventueel in andere
houtsoorten. Oud eiken blijft echter hét allerbelangrijkste. “Oud eiken is gepolijst door de tijd”, verklaart Tonnie.
“Daar word je op slag door geraakt.”
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