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PARKET 15

FloorNatural  
Europese Eik    Europese Productie

Natural Floor is een half-massieve parket, samengesteld uit een kern 

multiplex berk van uitzonderlijke kwaliteit en een eiken toplaag. De 

houten vloer is standaard voorzien van een kleine V-voeg, verkrijgbaar 

in lange lengtes (1800 tot 2200mm) en heeft een perfecte tand-en-

groef pasvorm. Deze half-massieve parket is ook geschikt in combinatie 

met vloerverwarming. Dit alles zorgt voor een vlotte plaatsing van de 

vloer in uw woning.
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Voorraadprogramma Natural Floor af te werken

Eik Prime
Een natuurlijke mix van eiken planken met weinig kleurverschil 
zorgt voor een rustige uitstraling. Ze bevatten weinig kwasten 
en geen spint of hart strepen. 

Eik I-BIS
Deze sortering heeft gezonde kwasten en kleine pitkwasten die 
zorgen voor een rustig algeheel uiterlijk en een evenwichtig 
en natuurlijk kleurenspel. Gestopte open gebreken kunnen in 
kleine mate aanwezig zijn. Spint of hart strepen niet aanwezig.

 

Eik Natuur 
Eik natuur is een gecombineerde sortering van levendige  
rustieke parket en de rustige I-bis sortering. Deze selectie 
brengt het levendig karakter van de eiken planken perfect tot 
z’n recht.

Eik Rustiek
In de rustieke sortering bieden wij bewust oppervlakken aan 
met grotere gezonde kwasten en gestopte open gebreken. 
Natuurlijke verkleuring en hart strepen kunnen ook aanwezig 
zijn. Spint is niet toegestaan.

Natural Floor is verkrijgbaar in verschillende sorteringen die u de mogelijkheid geven om de mooiste basis voor uw 
huis te vinden. De houten vloer kan afgewerkt worden met een kwaliteitsolie al dan niet voorafgegaan door andere 
handelingen zoals verouderen, roken, borstelen...  *Parket met een nul-voeg moet altijd na plaatsing afgewerkt worden. Na 

de plaatsing dient de vloer nog eens licht geschuurd te worden. Daarna kan er kleur opgezet worden. 

Voorraadprogramma

10/3
breedte 187mm

dikte 10mm 
toplaag 3mm

15/4
breedte 180mm

dikte 15mm
toplaag 4mm

20/6
breedte 180mm

dikte 20mm
toplaag 6mm

20/6 XL
breedte 240mm

dikte 20mm
toplaag 6mm

Eik Prime ● ● ●

Eik I-Bis ● ●

Eik Natuur ●

Eik Rustiek ● ● ● ●
Verschillende lange lengtes verkrijgbaar volgens productie (1800-2200mm). 
Andere afmetingen op aanvraag mogelijk.



*Afbeeldingen zijn indicatief.

Eik I-BIS 
VRB90 Invisible

Eik Natuur 
VRB90 Invisible

Eik Natuur 
VRB96 Lentefris

Eik Natuur

VRB94 Winterzacht

Eik Natuur

VRB95 Zwoele zomer

Eik Natuur 

VRB93 Heerlijke Herfst

De afgewerkte Natural Floor heeft een toplaag van 4mm en is licht geborsteld (sleiven). Hierdoor wordt de natuurlijke 
nerfstructuur licht geaccentueerd. Na het borstelen van de houten vloer, wordt er een natuurlijke olie aangebracht. 
De olie dringt diep in het hout en vormt een beschermend, ademend oppervlak. 

Voorraadprogramma Natural Floor 15/4 afgewerkt

Voorraadprogramma VRB90 VRB93 VRB94 VRB95 VRB96
Eik Prime 

Eik I-Bis ●

Eik Natuur ● ● ● ● ●

Eik Rustiek 
De kleuren zijn ook verkrijgbaar in andere sorteringen.
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De afdekfolie is gemaakt met sterke cellulosevezels die 100% waterbestendig zijn. 

Door de luchtdoorlatende opbouw is er geen risico van schimmel of condensatie.  75m²/rol

Afdekfolie TetraFloor SL75

Oil Care - Geconcentreerd reinigings-en onderhoudsmiddel voor houten vloeren.
Bijzonder werkzaam, in water oplosbaar speciaal reinigingsconcentraat voor een eenvoudig en grondig onderhoud. 

Duthoo Oil Care is bijzonder geschikt voor het verwijderen van dagelijkse huishoudelijke verontreinigingen.  

De kokosolie die in de Duthoo Oil Care zit werkt voedend en doet het hout niet uitdrogen, in tegenstelling tot 

andere reinigingsmiddelen.

Oil Repair (wit of transparant) - Regenereert en beschermt het oppervlak 
Duthoo Oil Repair, het reinigings- en onderhoudsmiddel op natuurlijke basis voor houten vloeren die met hardwax 

olie zijn afgewerkt. Tevens geschikt voor meubels, tafel en keukenbladen en andere houten oppervlakken. 

Duthoo Oil Repair verwijdert probleemloos hardnekkige vlekken, watervlekken, vuilophopingen en sporen van 

schoenzolen etc. Duthoo Oil Repair is waterafstotend, het zijde-matte oppervlak kan opgewreven worden.

Onderhoudsproducten voor uw parket

Hout zoekt altijd naar een evenwicht met zijn omgeving en een goede beheersing van het binnenklimaat is daarom van groot belang. 

Vooral in de wintermaanden is er een verhoogd risico. Indien er een te lage luchtvochtigheid is, zal het hout vocht afstoten en 

krimpen. Hierdoor kunnen onherstelbare scheuren en barsten ontstaan, vertoont parket openstaande voegen, kan hout afschilferen 

of kunnen in extreme gevallen planken zelfs loskomen. Te droge lucht is niet alleen nefast voor uw parket, maar kan ook voor 

gezondheidsklachten zorgen (droge mond, geïrriteerde slijmvliezen, enz…). Daarom raden wij aan om telkens een Hygrometer 

(luchtvochtigheidsmeter) en een luchtbevochtiger aan te schaffen om uw woning en uw houten vloer gezond te houden.

Luchtvochtigheid in uw woning

Selina
Hygrometer
wit of zwart

Oskar
Luchtbevochtiger
100m³ / 40m²

Oskar Big
Luchtbevochtiger
160m³ / 65m²

Airtek
Luchtbevochtiger
1000m³ / 400m²

Plinten

Plint EIK samengesteld 
massief eik met 
laag fineer eik

2300x50x12
10st/pak

Plint meranti 
voorgeplamuurd 
korte radius

4500-3000x68x11
10st/pak

Plint MDF lakfolie 
recht

2400x75x14
2400x120x14
5st/pak

Plint fineer EIK 
op kern massief den 
radius 2

3300x70x12
10st/pak

Plint MDF lakfolie 
engels

2400x75x14
5st/pak

EIK OVERSCHILDERBAAR

Raadpleeg ook onze richtlijnen voor het onderhoud van uw parket

Rectavit 255 FiberTech is een universele, elastische, vezelversterkte parketlijm op basis van FiberTech 

Reinforced MS polymeer speciaal voor volvlaksverlijming van alle types parket met tand-groefsysteem. 6kg of 16kg

Rectavit Primer surface P1500 Universele voorstrijk voor alle zuigende en niet-absorberende ondergronden. 

Hechtbevorderaar op houten spaanplaten en plankenvloeren. Gebruiksklaar en gemakkelijk verwerkbaar.

Lijmkam B11V grof getand voor RV255

Plaatsing van uw parket


