DOSSIER VLOEREN

EEN

TIJDLOZE
BASIS
De vloer is de basis van je interieur.
Je vloerbekleding is het canvas waarop alles gebeurt.
Elk materiaal heeft zijn charme en voordelen.
Samenstelling Anneleen Peeters
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DE EVERGREENS

HOUT EN STEEN

6

7
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VOORDELEN:

1

Heel veel uitstraling
Tijdloos
Veroudert mooi
Duurzaam

© Miranda Koopman (CAPAZ)
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TIP: GROTE TEGELS LATEN EEN RUIMTE
OPTISCH GROTER LIJKEN.
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1. Pvc-vloer uit de COREtec® Naturals collectie, gemaakt van gerecycled hout, bamboe, gebrande kalk en pvc van hoge kwaliteit. Deze vloer is 100% waterproof (€ 54,95
per vierkante meter, coretecfloors.eu) - 2. Eiken plankenvloer van select eiken, foutvrij. De multiplank plank is 14 cm breed met wisselende lengtes. Op maat gemaakt in de
schaverij voor een hoger rendement van vloerverwarming. Afwerking: natural oak olie (richtprijs € 120 per vierkante meter, dehoutfabriek.nl) - 3. De trap is bekleed met
Specials van Castle Stones. Deze modeldallen zijn 2 cm dik en uitgevoerd in de kleur white sand. Op verzoek maakt Castle Stones een model op maat met een gewenste
structuur. Voorwaarde is wel dat je dan genoeg stuks afneemt vanwege de kosten van de matrijzen (vanaf € 300 per vierkante meter, afhankelijk van het model en het
aantal vierkante meters, castle-stones.com) - 4. Vloer Adel Gris uit de Manoir Marie Collectie van Vandemoortel (prijs op aanvraag, vandemoortel.com) - 5. Pvc-vloer,
visgraatmotief, in meerdere kleuren leverbaar (vanaf € 39,95 per vierkante meter exclusief montage, debongerd.nl) - 6. Verouderde Belgisch hardstenen vloer La Bourse
van De Opkamer. Met de hand bewerkt met verschillende bewerkingstechnieken. Beschikbaar in verschillende maten (€ 155 excl. btw per vierkante meter, de-opkamer.nl)
7. Geen hout of leer, maar wel puur natuur: leren tegels van Etagon, beschikbaar in vijftig uitvoeringen. Het leer wordt gelooid met hete wax waardoor het zeer slijtvast is
(prijs op aanvraag, etagon.nl) - 8. Op de vloer liggen tegels Bronze F satinato van Grillo Natuursteen in een project van Versteegh Design. De tegels zijn gelegd in banen van
50 cm breed met wisselende lengtes (richtprijs € 220 per vierkante meter, grillo.nl)
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STRAKKE PIJLER

VERF- EN GIETVLOER
VOORDELEN:
•
•
•
•
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Een dunne laag
Heel geschikt voor renovaties
Gemakkelijk te onderhouden
Kan ook in vochtige ruimtes

5

1. Gietvloer Smooth Superior Duo Wave Flat van Daacha (ca. € 130 per vierkante meter excl. btw, daacha.nl) - 2. Vloerafwerking met stucproduct Acid Stain

van het merk IdealWork via Stucco Lusso. Acid Stain is een vloeistof die reageert op beton, hierdoor zijn bijzondere effecten te creëren. Beschikbaar in
7 kleuren: bruin, ebony, amber, terracotta, jade, groen en turqoise. De kleuren worden gemengd of lopen in elkaar over (plaatsing Architop vanaf € 40 per
vierkante meter, stuccolusso.nl) - 3. Vloer afgewerkt met stucproduct Architop van IdealWork via Stucco Lusso. Architop is een gevlinderde betonvloer
van slechts 3 mm dik, maar net zo hard als een massieve betonvloer. Leverbaar in 30 standaardkleuren. (plaatsing vanaf € 120 per vierkante meter,
stuccolusso.nl) - 4. Solo Life (kleur Madison) is een PU gietvloer van Solo Gietvloeren. (vanaf € 82 op basis van 100 vierkante meter, hoe groter het oppervlak
hoe lager de meterprijs, sologietvloeren.nl) - 5. Vloerverf van Carte Colori in de kleur Palladio. De vloerverf is geschikt voor elke ondergrond (vanaf € 132,85
per 2,5 liter (2 lagen), cartecolori.nl) - 6. Vloerverf Carazzo kleur Topaze van Pure & Original. Carazzo is een watergedragen universele lakverf met een
matte finish. De verf is uitzonderlijk sterk en uitermate geschikt voor ramen, kozijnen en ander houtwerk (binnen), maar ook ideaal op vloeren en trappen.
Of denk eens aan (keuken)kasten of wandtegels (vanaf € 59,90 per liter, pure-original.nl)- 7. Vloer Béton Ciré Pro van Via eStudio, kleur Split van Carte Colori.
Uitgevoerd door Tendenza Design. Dit watervaste stucwerk doet het prima in keuken en badkamer (richtprijs aanbrengen inclusief materiaal vanaf € 120 per
vierkante meter excl. btw. Voor vloeren vanaf € 105 per vierkante meter, excl. btw, viaestudio.nl)
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TIP: LAAT HETZELFDE
MATERIAAL TERUGKOMEN
IN ANDERE RUIMTES. ZO
ONTSTAAN HARMONIE EN RUST.
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