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Algemene info: Houten vloeren zijn er in diverse uitvoeringen, er zijn zoveel typen en
soorten, wat het bepalen van de keuze niet eenvoudig maakt. Wij hebben hiervoor een lijst
samen gesteld met vragen waardoor de keuze eenvoudiger wordt. Stuur de lijst via de mail
of post naar ons op en wij geven uw een prijsopgave van de door u opgegeven vloer.
De lijst staat onder de naam: Welke vloer is bij ons van toepassing
Wist u dat bij hout kwaliteitsaanduidingen bestaan. Dit systeem is er gekomen om toch
wat richting te geven aan de duidelijkheid van de omschrijving van het produkt. In het
normalisatieblad EN 13227 staan de Europese normen beschreven.
Er zijn verschillende standaarden te verkrijgen in parket. Elk land heeft zo zijn favorieten
in deze. Maar het is goed te weten dat er standaard uitvoeringen in de handel zijn.

Inhoud
> Parket algemeen
>Planken vloer
>Lamelparket
>Tapis
> Oude vloer
>Renaissance panelen
> Antiek ambachtelijk

Ieder vloer heeft een eigen
infoblad.

Plankenvloer is 15 cm Smal // 20 cm Middel // 26 cm Superbreed.
Visgraat in Groot en Klein // Elleboog in Groot en Klein
Hongaarse punt // Cassette // Renaissance // Vlechtpatronen.
Tapis met band en bies met of zonder friezen
Dit zijn een paar benamingen in de vakhandel.
Bij het aanbrengen van de vloer is er de keuze uit een aantal mogelijkheden. U moet zich
hierbij bedenken dat het geluid hierbij een wezenlijke rol kan spelen. Stelregel is dat een
zwevende vloer, hol klinkt en het meeste geluid in het vertrek blijft. Bij een vaste vloer
draagt het geluid door de muren en kan als aan de andere kant van de muur een ander
woont vervelende gevolgen hebben. Ondervloeren en montagesystemen kunnen hier
oplossingen bieden.
De afwerking van de vloer is ook een beetje toekomst zien, maar vooral eerlijk zijn
tegenover je zelf. Afwerken heeft met onderhoud te maken en vervolgens met cleanen en
weer een nieuwe lak of een andere beschermlaag aanbrengen. Er zijn veel mogelijkheden
om de vloer te beschermen, kies welke bij u past, waarbij het wat minder belangrijk is
welke u de mooiste vindt, dit voorkomt teleurstellingen.

Onderhoud van de vloer Kan erg gemakkelijk zijn, maar bedenkt u dat het gebruik van
verkeerde middelen u tot wanhoop kunnen drijven. Gebruik het middel dat bij de
beschermlaag past en laat u niet van stuk brengen door buren, familie of andere goede
aanbevelingen. Dit heeft ook te maken met het opnieuw aanbrengen van een nieuwe
beschermlaag. Bij verkeerd gebruik kan het voorkomen dat de oude lagen moeilijk zijn te
verwijderen en ja, dan is Leiden in last.
Bij vragen mail ons.
Wij geven u advies en prijsopgave, vul het formulier prijsopgave vloer in en mail het ons.

Fotorealistisch
Interieur - Vloerontwerp
Archief – Inloopkasten
Zonweringen.
Advies en Ontwerp
Kleuradvies

Durk Reinsma Binnenhuisadvies
Vloerontwerp
Interieurontwerp
Kastenwanden / Archiefkasten
Zonweringen
Vloeren, natuursteen, hout, glas, tapijt, rubber, en nog vele andere typen. Wij brengen
ze in fotorealistische ontwerpen bij elkaar. Onze vloeren zijn bijzonder, de overgangen
subtiel, niet opvallend, maar opvallend mooi. Indelingen van een ruimte, gebrek aan
ruimte is specialistisch op te lossen met interieurs, kasten en archief

