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Kies de vloer die bij jou past!

Met onze voorraadcollectie bieden we een gevarieerd aanbod van laminaat, 
parket en vinyl aan voor elk interieur. 

De laminaat collecties van Quick-Step en Meister bieden een onder-
houdsvriendelijke vloer voor ieders budget.  

De warme uitstraling van half-massieve parket is terug te vinden in de 
collecties Meister en Natural Floor. 

De rigide vinylvloeren van Floorify combineert de natuurlijke uitstraling van 
echt hout met een absoluut gebruiksgemak. 

Voor elk type vloer, zowel laminaat, parket als vinyl zijn er bijhorende  
afwerkings- en onderhoudsproducten beschikbaar.

Signature SIG4762 | Geborstelde eik warm natuur
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Classic CLM1487 | Midnight eik natuur

LAMINAAT - Quick•Step
Met de ruime keuze aan laminaatvloerontwerpen van Quick-Step kun je een echt bijzondere woning creëren. 
En dankzij de combinatie van laminaat met vloerverwarming haal je ook het nodige comfort in huis.  
De onberispelijke kwaliteit van de Quick-Step producten wordt bevestigd door hun tientallen jaren ervaring als 
toonaangevend vloerbekledingsmerk.

Laminaat ▪ 4

Signature SIG4763 | Geborstelde eik natuurSignature SIG4762 | Geborstelde eik warm natuur

Classic 
De waterbestendige Classic-vloer bied 
je een evenwichtige combinatie van 
kleur, stijl en natuurlijke look-and-feel. 

Afmetingen
1200 x 190 x 8 mm 

Impressive 
Een collectie van middelgrote,  
waterbestendige laminaatvloeren met 
een uitzonderlijke natuurlijke  
look-and-feel.

Afmetingen
1380 x 190 x 8 mm 

Signature 
De meest verfijnde en waterbestendige 
laminaatvloer. Door de ongeëvenaarde 
aandacht voor details valt dit laminaat 
niet te onderscheiden van echt hout. 

Afmetingen
1380 x 212 x 9 mm 



Impressive IM1847 | Klassieke eik beige

Impressive IM1856 | Zachte eik warm grijs

Impressive IM1854 | Zachte eik beige

Impressive IM1855 | Zachte eik natuur

Impressive IM3105 | Eik witvernist

Laminaat ▪ 5

Impressive IM1847 | Klassieke eik beige



LC55 | Eik Marrakech 6396

LAMINAAT - Meister
Het speciaal gedrukte reliëf van het oppervlak is individueel afgestemd op het decoratieve patroon. Het voordeel hiervan: 
als u met uw vingers over de vloer strijkt, voelt u daadwerkelijk de houtstructuur. De houtporiën, opgevulde knoesten en 
scheuren voelen exact als een echte houten vloer aan (zoals bijvoorbeeld parket). Verschillende dieptes en gradaties in de 
glans bepalen de variatie van de synchroonstructuren en verlenen deze vloeren hun echte uiterlijk. 

LD300/20 
De lange lengtes en de authentieke 
impressie van eik maakt het voor ex-
perts moeilijk om deze hoogwaardige 
laminaatvloer van een houten vloer te 
onderscheiden.

Afmetingen
2052 x 208 x 9 mm

LD150 
Antistatisch, watervast en absoluut 
ongevoelig voor krassen. 
De fijne microvoeg geeft uw vloer een 
bijzonder plastische uitstraling.

Afmetingen
1288 x 198 x 8 mm

LC55
Een solide laminaatplankenvloer met 
uitstekende technische  
eigenschappen. De planken lopen 
naadloos in elkaar over zodat het op-
pervlak er uiterst homogeen uitziet.

Afmetingen
1288 x 198 x 7 mm

Laminaat ▪ 6

LD300/20 | Eik licht 286



LD150 | Eik Taverna 6428

LD150 | Eik wit geloogd 6181

LD150 | Eik Caledonia 6421

LD150 | Eik gebarsten Terra 6439

Laminaat ▪ 7

LD150 | Eik gebarsten Terra 6439



PARKET - Meister

PD200 | Eik rustiek 8137

PD200 | Eik rustiek pure 8486

PC200 | Eik pure levendig 8478

PD200 | Eik rustiek optisch geloogd 8138

Parket is de klassieker onder de vloerbedekkingen. Geen wonder: alleen echt hout brengt die typische natuurlijke sfeer in 
elke ruimte. Het natuurgeolied oppervlak geeft de vloer een subtiele glans met een bijzonder natuurlijke uitstraling. De 
stabiele HDF-tussenlaag maakt de vloer bijzonder indrukstabiel en zorgt ervoor dat de warmte van een vloerverwarming 
ongehinderd de ruimte kan bereiken - en dat zelfs bij een zwevende plaatsing!

Parket ▪ 8

PD400 
De V-voeg aan de lange zijde onder-
streept het eindeloze karakter van de 
gelegde planken nog duidelijker en 
maakt deze parketvloer daarmee een 
perfecte partner voor uiteenlopende 
woonstijlen. De hoogwaardige finish 
met natuurolie benadrukt de warme 
uitstraling van het eikenhout.

Afmetingen
2200 x 180 x 13 mm

PD200 
Rustieke landhuisdelen zijn koplopers 
als het erom gaat een ruimte veel 
sfeer en natuurlijkheid te verlenen! 
Met expressieve oppervlakken is deze 
vorm van parketvloer zowel in zijn 
uiterlijk als in de voelbare structuur 
gewoonweg ongeëvenaard. 

Afmetingen
2200 x 180 x 13 mm

PC200 
3-strooks is een heel klassieke vorm 
van parket. Hiervoor worden kleinere 
houten segmenten samengevoegd 
om samen een eenheid te vormen die 
er gevarieerd en harmonisch tegelijk 
uitziet.

Afmetingen
2400 x 200 x 13 mm



PD400 Eik levendig crèmewit gekalkt 8541

PD400 | Eik harmonisch plain 8805

PD400 | Nevada eik harmonisch 8365

PD400 | Eik vitaal greige pure 8809

PD400 | Eik harmonisch pure 8540

PD400 | Eik levendig natuur licht 8552

PD400 | Eik vitaal plain 8806

PD400 | Eik levendig crèmewit 8454

Parket ▪ 9



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. 

PARKET - Natural Floor

Eik I-BIS VRB90 Invisible

Eik natuur VRB96 Lentefris Eik natuur VRB94 Winterzacht

Eik natuur VRB93 Heerlijke herfst

Eik natuur VRB90 Invisible

Eik natuur VRB95 Zwoele zomer

Formaat 1800-2200 x 180 x 15mm - toplaag van 4mm edelhout 

FloorNatural  
Europese Eik    Europese Productie

Parket ▪ 10



DE VERSCHILLENDE 
SORTERINGEN

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. Natuur- 
lijke 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... 

Voorraadprogramma
onbehandeld

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.

Parket ▪ 11



VINYL - Floorify

F001 | Paris tan

F006 | Blush F010 | Cap blanc nez

F003 | Whitsundays

Floorify rigide vinyl vloeren combineren het beste van twee werelden: de warme uitstraling van natuurlijke materialen met 
een absoluut gebruiksgemak. Inclusief extra sterkte en waterbestendigheid. 

Formaat 1524 x 225 x 4.5 mm

Vinyl ▪ 12

PUUR TOT 
IN DETAIL

Vloeren geïnspireerd door kleine details, uitgekiende dessins en fijne 
houtstructuren die precies passen bij je levensstijl. Klassiek, rustiek of liever 
vooruitstrevend: je ontdekt een kleurenpalet voor je smaak en stijl. 
Elke plank is het resultaat van een zoektocht naar de ultieme balans tussen 
karakter, kleur, glans en afwerking. Een verweerde look, een karaktervolle 
patine of liever Scandinavisch strak? Laat je verleiden en maak zelf je keuze.



F014 | Sea salt

F016 | CaviarF015 | Oyster

Vinyl ▪ 13

Formaat 600 x 900 x 4.5 mm

VOOR EEN 
STRAKKE LOOK

60 op 90 cm. Het extra grote formaat maakt voegen 
 nagenoeg onzichtbaar en het plaatsen extra snel en  
eenvoudig. Meteen speelt het formaat ook in op de 

interieurtrend van het moment: naadloze oppervlaktes 
met een heel natuurlijk effect. De tegels hebben dezelfde 

uitstraling als beton of natuursteen zonder de nadelen. 
Zo zijn Floorify tegels vlekkenresistent, is er geen

kans op barsten of scheuren en is de vloer eenvoudig te 
installeren zonder uitgebreide voorbereiding. Bovendien 
hoef je geen rekening te houden met droogtijden: jouw 

Floorify vloer is meteen toegankelijk!

F014 | Sea salt



Afwerking & Onderhoud

Standaard plinten
2400 x 61 x 10mm

Eindprofielen
2400 x 9.4 x 31.4mm

Overgangsprofielen
2400 x 6.2 x 36mm

Standaardplint
2400 x 58 x 12mm

Incizo profiel
2150 x 48 x 13mm

Plint fineer eik - samengesteld
2300 x 50 x 12mm

Plint fineer eik - massieve den
3300 x 70 x 12mm

FloorNatural  
Europese Eik    Europese Productie
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Aanpassingsprofiel Edelstaal
2700-1000mm

Plint profiel 3PK
2500 x 60 x 20mm

Overgangsprofiel Edelstaal
2700-1000mm Type202

Afsluitprofiel Edelstaal
2700-1000mm Type201

Plinten & Profielen

Tip: Naast de afgewerkte plinten zijn er ook verschillende schilderplinten op voorraad. 



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
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Uniclic
Dikte: 3 mm Rol: 15m²

Floorify Vinyl comfort 
Dikte: 2 mm Rol: 15m²

RV255 - 16kg
parketlijm Fibertech

RV249 - 12kg
parketlijm Express

Thermolevel
Dikte: 5 mm Doos: 9m²

Combifloor Basic Plus
Dikte: 2 mm Rol: 15m²

Unisound
Dikte: 2 mm Rol: 15m²

Ondervloer/ lijmen

Onderhoudsproducten

Voor ieder type vloer, laminaat, parket of vinyl, is er een speciaal ontwikkeld reinigingsproduct. De producten reinigen het oppervlak 
grondig en behoudt  het originele uitzicht van je vloer zodat je er extra lang van kunt blijven genieten.

laminaat onderhoudsproduct ▪ oil care onderhoudszeep ▪ oil repair onderhoud-was ▪ vinyl onderhoudsproduct



Kleur- en structuurafwijkingen zijn mogelijk door de druktechnische weergave. 
Onder voorbehoud van vergissingen en veranderingen. 2020-10

Coverfoto: PD400 Eik levendig crèmewit gekalkt 8541

Vanrobaeys NV ▪ Ambachtenstraat 23 ▪ 8870 IZEGEM

T +32(0)51 33 58 68 ▪ info@vanrobaeys.com ▪ www.vanrobaeys.com


