


Wie niet op kousenvoeten door het leven wil gaan weet dat geen dag vlekkeloos 
verloopt. Maar goed ook. En je vloer? Die moet er erg mooi uitzien, maar ook 
tegen een stootje kunnen! Morsen, dansen, springen… Parquetvinyl is bestand 
tegen de kleine drama’s én de grote feestjes. Als ‘gemakkelijk installeren’ ook 
op jouw lijstje met voorwaarden staat, dan is het helemaal beslist. Parquetvinyl 
combineert immers alle troeven van parket met het onderhoudsgemak van vinyl. 
Ontdek er in deze brochure alles over!

De pracht  
van hout,  
het gemak  
van vinyl.



Y
u

ko
n

 M
is

tr
al

 
Y

U
K

 H
B

 –
 2

6
3

1 –
 IB

Het is altijd een feest om je speelvogels plezier te zien maken. Ze weten je hart 
te veroveren met hun gekke ideeën. Altijd hebben ze een project. Als je hun 
pretoogjes ziet, kan je niet anders dan meegenieten. Elke dag is een groot  
avontuur in hun universum, waar vissen kunnen spreken, je interieur een 
hindernis senparcours wordt en de vloer lava is — of wacht, nee, een waterglijbaan!  
Je glimlacht en denkt: ‘gelukkig is mijn Parquetvinyl ook waterbestendig’.

Waterbestendig  
Parquetvinyl

Voor groot plezier (en kleine drama’s)



Ta
rn

 C
la

y 
TA

R
 -

 8
4

6
 -

 IB



07 08 05 0607

Beter dan 
het echte.

De uiterst realistische decors doen zelfs echte kenners twijfelen of het nu  
parket is of niet. Onze designers sleutelen er dan ook aan tot alle details 
kloppen. Daarom ontwerpen we veel kleine variaties in het uitzicht van de 
planken om het natuurlijke aspect perfect na te bootsen en herhaling te  
voorkomen. De oppervlaktestructuur is verras send echt: je ziet hout of steen,  
je voelt hout of steen. Daar gaan we best ver in. Sommige collecties hebben  
een synchrone houtstructuur. Zie je een knoopje of een houtnerf, dan voel je  
die ook op exact dezelfde plaats.

1

2
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Matte PU toplaag

Transparante slijtlaag

Hoge resolutie decorfilm

Ultra sterke, rigide drager 
(RCB technology)

Geïntegreerde ondervloer

Parquetvinyl,
please!

Parquetvinyl is de nieuwste generatie rigide vinyl vloeren en in niets meer  
te vergelijken met de oude technieken zoals vinyl op rol. We combineren  
een onbuigzame drager op basis van kalksteen met een innovatieve toplaag  
die perfect de imperfecties van hout of steen weergeeft. We hebben het dus  
over een stevige plank of tegel. Door de uitgekiende structuur valt Parquetvinyl  
nauwelijks te onderscheiden van écht parket of een keramische tegel.

Kies voor schoonheid  
én gemak.

Smalle of brede planken of tegels, 
lange of korte… Parquetvinyl heeft 
een ruim aanbod. Zo vind je altijd een 
mooie oplossing voor jouw toepassing.

Dit zijn de 
mooiste voordelen 
van Parquetvinyl

Prachtige houtlook en voelt net echt1

Geschikt voor elke ruimte in huis3

Heel makkelijk in onderhoud4

Geïntegreerde ondervloer bij alle collecties5

Het makkelijkste kliksysteem op de markt6

Ideaal bij renovatie7

Supersterk en waterbestendig2
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Zo veel meer dan 
een vloer.

Volg ons op Facebook, Instagram en Pinterest 
voor inspiratie en interieuradvies. Met onze  
room viewer match je onze vloeren met jouw  
interieur. Virtueel dan. Klaar voor de volgende 
stap? Bestel stalen van je favoriete vloeren!

Kies Parquetvinyl voor onze ervaring en  
verregaande service! Een vloer kiezen is niet  
gemakkelijk en elke situatie is anders. Je vindt 
veel info op onze website, maar contacteer ons  
of één van de verdelers gerust rechtstreeks.

Natuurlijk zijn wij overtuigd van de kwaliteit  
van Parquetvinyl. Daarom geniet je voor elke  
collectie van een levenslange garantie op  
residentieel gebruik. Zelfs bij commercieel  
gebruik krijg je een mooie 20 jaar garantie!

Welke collectie je ook kiest, je kan ze in elke  
ruimte leggen. Er zijn soms technische verschillen, 
maar de troeven zijn dezelfde. Voor elk budget 
en elke stijl is er een Parquetvinyl oplossing,  
altijd met uitstekende kwaliteit.

Synchrone houtstructuur

De voelbare structuur van onze vloeren valt samen 
met de knopen en nerven in de houttekening 
(ook wel ‘Embossed in Register’ of EIR genoemd).  
Nét een echte plank.

Tight Lock kliksysteem

Het gemakkelijkste kliksysteem 
op de markt! Makkelijke en snelle 
installatie, met een gegarandeerde 
waterdichte naad.

Bestaande vloeren uitbreken?

Dat is meestal niet nodig!  
Kleine oneffenheden worden 
volledig geneutraliseerd.

Matte uitstraling

De lage glansgraad (amper 2-4%)  
doet de plank er nog echter uitzien!

Kleur- en vormvast

Parquetvinyl behoudt zijn kleur  
en vorm, ook na vele jaren!

Hoog aantal verschillende planken

Zo wordt de natuurlijke look van hout  
perfect nagebootst en voorkomen we 
herhalingen.

100% recycleerbaar en veilig

Parquetvinyl is recycleerbaar,  
herbruikbaar en bevat geen  
schadelijke stoffen.

Sterk en waterbestendig

Zo kan jij volop leven 
op je vloer!

Geïntegreerde ondervloer

Al onze collecties hebben een  
kwalitatieve ondervloer. Die dempt 
merkbaar het loopgeluid, neutraliseert 
oneffenheden in de ondervloer en  
vergemakkelijkt de installatie.  
Bovendien hoef je geen extra  
ondervloer aan te schaffen!

Vloerverwarming en -koeling

Parquetvinyl is uiterst geschikt  
voor de meeste vloerverwarmings-  
en koelingssystemen, met uitstekend  
rendement. Laat je adviseren.

Afwerkingsmogelijkheden

Met onze diverse plinten, profielen  
en trapprofielen kan je Parquetvinyl 
vloeren tot in de puntjes afwerken. 
Vraag ernaar bij je verdeler!

Sterk in prijs en kwaliteit1

We geven persoonlijk advies2

We helpen je kiezen3

Levenslange garantie4
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Geschikt voor elke ruimte

Parquetvinyl is geschikt voor élke  
ruimte: van het kleinste kamertje tot  
de zolder, van de badkamer tot de  
keuken of de slaapkamer. Eén en  
dezelfde vloer voor de woon kamer  
en de keuken is met Parquetvinyl  
perfect mogelijk. Dat ziet er top uit  
en is gemakkelijk in onderhoud. 

Ook voor commerciële toepassingen  
is deze vloer geschikt.  Een hippe  
pop-up store, een koffiebar, een  
restaurant, een bibliotheek… velen 
kozen al voor Parquetvinyl.

Makkelijk zelf te plaatsen

Een Parquetvinyl vloer zelf plaatsen  
is helemaal niet zo moeilijk.  
Bovendien heb je enkel eenvoudig  
gereedschap nodig.  Een paar extra 
handen is mooi meegenomen om 
snel te werken (en een glas te drinken 
op het mooie resultaat), maar is niet 
noodzakelijk.

In de verpakking vind je uitgebreide  
instructies die je doorheen de  
instal latie leiden. Bekijk je liever een  
filmpje? Scan dan onderstaande 
QR-code.  Stap per stap tonen we 
hoe het moet en geven we handige 
tips mee. 

Benieuwd hoe je zelf 
Parquetvinyl legt? Scan de 
code en bekijk het filmpje!



Iv
al

o
 B

ar
le

y 
IV

A
 –

 2
70

2
 –

 IB

Onderhoudsvriend elijk  
Parquetvinyl

Kleine speelvogels worden groot, en de stoten die ze uithalen groeien mee. 
Soms weet je niet of je ze moet intomen, of er nog een schepje bovenop doen.  
Stiekem ben je trots, want jij was vroeger ook zo. De appel valt niet ver van de  
boom. En rond vliegende kroketten vallen áltijd op de grond. Ja, er zijn nog  
zekerheden… En wanneer er toch onvoorziene ongelukjes zijn, is het geen  
drama, want jouw Parquetvinyl is ook verrassend onderhoudsvriendelijk.

Voor groot plezier (en kleine drama’s)
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Bestel de Easy Peasy Floor Care  
via parquetvinyl.com of haal hem bij 

je lokale Parquetvinylverdeler.

Hou meer tijd over  
voor wat écht telt.

Parquetvinyl onderhouden  
is kinderspel. Regelmatig eens  
vegen of stofzuigen om steentjes  
te verwijderen is — zoals bij elke  
andere vloer — aangewezen om  
krassen te vermijden. Verder 
onderhoud je de vloer prima door 
150 ml Easy Peasy Floor Care toe 
te voegen aan je dweilwater. Je kan 
je helemaal uitleven bij het dweilen, 
want de vloer is waterbestendig!

Poetsen? Nog zo makkelijk!

Een spoor van vuile pootjes door de 
kamer, de kat die in haar enthousiasme 
een bloempot omgooit of je puppy  
die je verwelkomt in een tapijt van 
pluimpjes (en een kussen minder)…  
met Parquetvinyl kan je hierom lachen. 
Je vloer is immers weer schoon in een 
handomdraai. Wist je trouwens dat 
Parquetvinyl met zijn A+ label ook  
een uitstekende keuze is voor  
allergiegevoelige mensen?

Favoriete vloer van 
huisdieren én hun baasjes



Geschikt voor 
elke ruimte.
Geschikt voor 
elke ruimte.

Slaapkamer

Met Parquetvinyl stap je altijd met  
je goede been uit bed. Deze vloer  
geeft je comfort en warmte.  
Nog even op adem komen met  
wat yoga of meditatie? Op een  
vloer van Parquetvinyl is dat  
nog aangenamer.

Woonkamer

Een vloer die nauwelijks valt te  
onder scheiden van echt parket en kan 
doorgelegd worden tot in de keuken. 
Het bestaat! Kies de collectie die best 
bij jouw woning en stijl past.

Badkamer

De ideale vloer voor in je badkamer: 
aangenaam voor blote voeten, geen 
slipgevaar, waterbestendig en op en 
top hygiënisch.  Heeft je puberzoon 
uitvoerig gedoucht en de natte  
handdoeken op de grond laten liggen?  
No problem: Parquetvinyl kan ertegen.

Keuken

In de keuken heb je een vloer nodig  
die tegen een stootje kan én makkelijk 
te onderhouden is. Een pot spaghetti-
saus die uit je handen glipt en tegen  
de grond smakt: voor Parquetvinyl  
geen probleem!
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We care.
Ben je begaan met je  
gezondheid en het milieu?  
Wij ook!

Parquetvinyl bevat geen schadelijke 
weekmakers. Zo kiezen we ervoor  
om geen schadelijke week makers zoals 
ftalaten te gebruiken. We zijn trots op 
onze groene labels. Ze zijn het bewijs 
dat onze planken bijdragen aan gezonde 
binnenlucht. Ons gamma is dus  
100% veilig en gezond voor mens,  
dier én natuur. 

Duurzaam duurt het langst

Parquetvinyl bestaat uit hoogwaardige 
kunststoffen en gaat tientallen jaren  
mee. Zo gebruiken we samen minder 
grondstoffen. Als je kiest voor  
Parquetvinyl krijg je zelfs levenslange 
garantie, omdat we 100% overtuigd zijn 
van de duurzaamheid van ons gamma.

Recycleerbaar en herbruikbaar

Bij de productie laten we niets verloren 
gaan. Hoe we dat doen? Alle resten  
worden terug tot korrels gemalen en  
hergebruikt in nieuwe planken.  
Als je de geïntegreerde ondervloer 
verwijdert, is Parquetvinyl zelfs 100% 
recycleerbaar. Parquetvinyl wordt  
zwevend geïnstalleerd en kan je dus 
makkelijk demonteren. Doe dit volgens 
de regels van de kunst, zo geef je je vloer 
op een mooie manier een tweede leven.

Alle beetjes helpen

We geloven in de grote impact die kleine 
ingrepen kunnen hebben. Zo gebruiken 
we geen plasticfolie rond de kartonnen 
verpakkingen. Waarom zouden we? 
Parquetvinyl kan perfect tegen vocht. 
Bovendien gebruiken we bewust enkel 
karton met een FSC-label.

Veilig en mensvriendelijk: de feiten  
achter onze duurzame visie

Zonder ftalaten, enkel onschadelijke week makers.

VOC-uitstoot is 100 keer lager dan de Europese 
drempel.

REACH conform: we voldoen aan alle Europese 
richtlijnen met betrekking tot gevaarlijke  
chemische stoffen.

A+ label: dé garantie voor optimale kwaliteit  
van de binnenlucht.

Fusion proces: we gebruiken geen lijm, want  
de lagen worden samengeperst. Ook voor de  
installatie in je woning heb je geen lijm nodig.

Gezonde werkomstandigheden: we produ ceren 
Parquetvinyl onder de beste omstandigheden,  
met aandacht voor een gezonde werkomgeving  
en het welzijn van onze operatoren.
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Zelf plaatsen? 
Yes, you can!

Parquetvinyl zelf leggen kan 
werkelijk iedereen

Daar hoef je absoluut geen handige 
Harry (of Henriette) voor te zijn.  
Zelfs het visgraatmotief is haalbaar 
voor een goed voorbereide doe-het-
zelver. Het geheim zit ’m in een vlakke  
ondergrond. Als je die hebt, ligt je 
vloer er in een mum van tijd en kan je 
snel het glas heffen op het resultaat.  
Geen duur of professioneel 
gereedschap nodig!

Doordat Parquetvinyl uiterst bestand  
is tegen temperatuurschommelingen 
kan je ook meteen van start.  
In de verpakking zitten eenvoudige  
leg instructies. Even lezen en je  
kunt beginnen ‘klikken’. Nog niet  
overtuigd? Scan de QR-code en 
bekijk onze installatievideo.

Benieuwd hoe je zelf 
Parquetvinyl legt? Scan de 
code en bekijk het filmpje!

Ultrasterk ondanks de beperkte  
dikte (5 à 7,5 mm)

Kan bovenop de meeste bestaande 
vloeren geïnstalleerd worden

Vlotte installatie zonder stof of lawaai, 
met eenvoudig gereedschap

Eenvoudig in elkaar te klikken,  
hoeft niet verlijmd te worden

Neutraliseert oneffenheden tot 5 mm

5 redenen waarom Parquetvinyl  
ideaal is voor jouw renovatie

1

2

3

4

5

Wie denkt aan renoveren, denkt 
meteen aan uitbreken, stof tot in 
het kleinste hoekje, deuren inkorten, 
verborgen problemen die opduiken, 
onvoorziene kosten… Bij Parquetvinyl 
is het plaatje heel wat mooier. 

De bestaande vloer uitbreken is 
meestal niet nodig. Parquetvinyl  
kan bovenop de meeste bestaande 
vloeren geïnstalleerd worden, als die 
vlak en stevig zijn. Met zijn geringe 
dikte is dat echt uniek! Lawaai en stof 
worden bovendien tot een minimum 
herleid,  want je hoeft niet te zagen. 
Als dat geen opluchting is…

Parquetvinyl plaats je ook zwevend. 
Achteraf weer vlot uitbreken is dus  
zeker mogelijk. Interessant voor een 
studentenkamer of een huurwoning!

Renovatie: wanneer oud 
mooier wordt dan nieuw
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Je kan Parquetvinyl afwerken met plinten in  
dezelfde look als je vloer of met schilderplinten. 
Alle plinten zijn gemaakt van waterafstotende 
mdf met een lage zwellingsgraad. Je kan ze  
dus met een gerust hart ook in je badkamer  
of keuken gebruiken.

Parquetvinyl kan je in één stuk leggen tot  
400 m2 of 20 lopende meter in de lengte of 
breedte. Toch een profiel nodig? We hebben  
er voor elke collectie en elk kleur.

Afgewerkt tot in de puntjes.

Als je zo’n prachtige vloer hebt uitgekozen voor je huis, wil je die natuurlijk  
ook mooi kunnen afwerken. Onze diverse plinten, profielen en trapprofielen  
bieden daarbij verschillende opties. Je kan kiezen voor dezelfde look als je  
vloer (ja hoor, alle collecties en kleuren!) of opteren voor de meer ‘onzichtbare’  
en strakkere oplossingen.

Onze design eindprofielen werden speciaal  
ontwikkeld om je vloer netjes af te werken  
op plaatsen waar een plint niet kan of mooi is  
(bv. een schuifraam of keuken). Ze zijn 
verkrijgbaar in zwart of zilver, zijn nauwelijks 
zichtbaar en gaan helemaal op in je interieur.

Je kan ook tredes en trappen met Parquetvinyl  
bekleden dankzij onze slanke aluminium  
trap profielen. Zo wordt alles één geheel!  
De trapprofielen zijn geschikt voor alle collecties  
met een dikte van 5 tot 7 mm. Je lijmt of schroeft  
ze vast op je trap en schuift de planken er  
netjes in.

Je kan de bestelreferenties voor onze plinten en profielen vinden in de overzichtstabel op p. 56

Plinten Profielen

Design eindprofielen Trapprofielen



De échte gangmakers en vrolijke feestneuzen krijg je maar al te graag bij jou  
over de vloer. Want je weet: er valt altijd wat te beleven met hen erbij. Zij zijn  
degenen die zorgen dat die housewarming onvergetelijk wordt. Samen maken 
jullie onuitwisbare herinneringen waarvan jullie over vijf jaar nog collectief in een 
deuk liggen. Gelukkig kan je Parquetvinyl tegen een stootje! Geweldig toch?

Stootvast  
Parquetvinyl

Voor groot plezier (en kleine drama’s)
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Tarn 26
Ivalo 28
Yukon 30
Mantaro 32

Caldera 40 Nakuru 44

Sava 34
Yukon 36
Mantaro 38

geïntegreerde  
ondervloer

ultiem  
houtgevoel

uitzonderlijk  
lage glansgraad

lage 
glansgraad

extra brede 
planken

uitgesproken 
groef

Planken  

Tegels  

Visgraat  

Akoestisch  

Ontdek
de collecties.

Parquetvinyl geeft je niet alleen het gemak van vinyl, je krijgt ook de pracht  
van natuurlijke materialen: het ziet eruit als echt parket of steen. En dat is goed,  
want je vloer is een sfeermaker in huis. Daarom is dit niet zomaar vinyl met een  
print op. Het is een doordacht product met sterke technische eigeschappen  
en een verbluffende look. Welke collectie je ook kiest, je kan Parquetvinyl  
probleemloos in elk type ruimte leggen. Laat je inspireren!
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Tarn Cider TAR - 840 - IB

Tarn Chestnut TAR - 849 - IB

Tarn Clay TAR - 846 - IB

Tarn Canyon TAR - 844 - IB Tarn Vanilla Fudge TAR - 845 - IB

Tarn Whiskey TAR - 800 - IB Tarn Copper TAR - 848 - IB
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De warme en natuurlijke kleuren van Tarn brengen sfeer in elk interieur, van  
klassiek tot modern. Deze authentieke en natuurlijk ogende vloer verleent elke 
ruimte een tijdloze uitstraling. In de zeven kleurtonen vind je vast een tint die 
helemaal past bij jou en je woonstijl. Deze collectie heeft een uitzonderlijk lage 
glansgraad, wat  zorgt voor een zeer natuurlijke look and feel.

Toplaag 0,55 mm
H 5 (4 + 1) mm
B 176 mm
L 1213 mm

L

B

H

Tarn
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Ivalo Flax IVA – 2694 – IB

Ivalo Cane IVA – 2697 – IB

Ivalo Roasted Bean IVA – 2703 – IB

Ivalo Dark Malt IVA – 2695 – IB

Ivalo Amaranth IVA – 2701 – IB

Ivalo Rye IVA – 2704 – IB

Ivalo Barley IVA – 2702 – IB

Ivalo Oat IVA – 2696 – IB

Ivalo Black IVA – 2693 – IB
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Verkies je een vloer zonder zware houtstructuren of intense kleur schakeringen? 
Dan zal Ivalo je zeker kunnen bekoren. Een trendy kleurenpalet met subtiele  
schakeringen zorgt voor gezelligheid zonder aan dynamiek in te boeten.  
Ivalo is absoluut veelzijdig en door haar diepe borsteling extra aangenaam om  
op te leven.

L

B

H

Toplaag 0,55 mm
H 5 (4 + 1) mm
B 176 mm
L 1213 mm

Ivalo
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Yukon Tan YUK - 2621 - IB

Yukon Desert Dune YUK - 2626 - IB Yukon Mistral YUK - 2631 - IB

Yukon Sea Stone YUK - 2622 - IB Yukon Beach YUK - 2625 - IB

Yukon Smoked Grey YUK – 2630 – IB
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Toplaag 0,55 mm
H 5 (4 + 1) mm
B 176 mm
L 1213 mm

Rust en klasse, dat is wat Yukon uitstraalt. De zachte, naturelle kleuren worden 
gecombineerd met een licht-rustieke houtstructuur met slechts hier en daar  
een knoopje. Toch wordt deze vloer nooit saai. De diepe, realistische  
houtstructuur en het uitzonderlijk hoge aantal verschillende planken doen je  
bijna vergeten dat Yukon geen echt parket is. Zoals alle Parquetvinyl-vloeren  
heeft deze vloer een geïntegreerde ondervloer die zorgt voor een makkelijke  
installatie en extra akoestisch comfort.

L

B

H

Yukon



Mantaro Fossil MAN – 5611 – IB

Mantaro Inca MAN – 5616 – IB

Mantaro Spice MAN – 5620 – IB

Mantaro Mocha MAN – 5618 – IB Mantaro Pecan MAN – 5619 – IB

Mantaro Mink MAN – 5612 – IB Mantaro Hay MAN – 5614 – IB
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Toplaag 0,70 mm
H 6,5 (5,5 + 1) mm
B 232 mm
L 1532 mm

De planken van Mantaro zijn groot, breed, maar vooral ook opvallend mooi.  
Extra large planken zijn al langer een trend. Ze doen de ruimte groter ogen en  
geven een open sfeer in de kamer. De zichtbare houtnerf, de voelbare  
oppervlakte structuur en de uitzonderlijk matte uitstraling zorgen samen voor 
een subliem houtgevoel. Deze collectie heeft bovendien een dikkere slijtlaag.

Mantaro
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Sava Sand SAV HB – 2253 – IB Sava Almond SAV HB –2254 – IB
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Toplaag 0,55 mm
H 5 (4 + 1) mm
B 123 mm
L 615 mm

Op zoek naar rust, eenvoud en puurheid? Dan is de Sava visgraat beslist wat  
je zoekt. De zachte kleuren en het onopvallende, naturelle decor laten deze 
vloer blenden in heel veel interieurstijlen. Hou je het rustig door te combineren  
met zachte kleuren en structuren of breng je wat spanning in je interieur met  
industriële materialen zoals beton, glas en staal? Wat je ook verkiest, Sava  
visgraat zorgt voor pure klasse.

visgraat

L

B

H

Sava



Yukon Tan YUK HB – 2621 – IB Yukon Desert Dune YUK HB – 2626 – IB Yukon Mistral YUK HB – 2631 – IB

Yukon Smoked Grey YUK HB – 2630 – IB
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Toplaag 0,55 mm
H 5 (4 + 1) mm
B 123 mm
L 615 mm

Een vloer in visgraatmotief is chic en elegant. Mocht je er nog over twijfelen:  
dit is geen trend meer, het is een blijver. De Yukon visgraat met zijn subtiele  
kleurnuances matcht naadloos met zowel hedendaags design als klassieke  
architectuur. Wil je die typische avant-garde sfeer ook in jouw interieur?   
Misschien durf je dan wel de Yukon Tan aan.  Een vloer met een rustige uitstraling, 
maar waarbij de diepe kleuren de grandeur van een visgraatvloer benadrukken.

visgraatYukon
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Mantaro Inca MAN HB – 5616 – IB

Mantaro Spice MAN HB – 5620 – IB Mantaro Fossil MAN HB – 5611 – IB

Mantaro Pecan MAN HB – 5619 – IB Mantaro Hay MAN HB – 5614 – IB
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Deze visgraatvloer valt op dankzij zijn gedurfde knopen en kleur schakeringen. 
Door het hoge aantal verschillende planken in deze collectie en een decor dat 
volledig in balans is, wordt de Mantaro visgraat nooit too much. De zeer matte  
uitstraling, de synchrone houtstructuur, de geïntegreerde ondervloer,… maken 
van deze vloer een vloer uit de duizend.

visgraat

L

B

H

Toplaag 0,70 mm
H 6,5 (5,5 + 1) mm
B 125 mm
L 625 mm

Mantaro
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Caldera Basalt CAL – 1443 – IBCaldera Seasalt CAL – 1442 – IB Caldera Stone CAL – 1444 – IB
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We zijn het met je eens: het statige van natuursteen hééft iets. In onze  
tegelcollectie  Caldera kan je kiezen uit verschillende steenstructuren,  
afmetingen  en kleuren. Majestueus basalt, sobere natuursteen of elegant 
marmer… aan jou de keuze.

Toplaag 0,55 mm
H 6,5 (5,5 + 1) mm
B 615 mm
L 615 mm

Toplaag 0,55 mm
H 5 (4 + 1) mm
B 300 mm
L 600 mm

Caldera

B

L

H
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Caldera Marmo Grigio CAL - 4055 - IB Caldera Marmo Scuro CAL - 4056 - IB
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Toplaag 0,55 mm
H 5 (4 + 1) mm
B 300 mm
L 600 mm

Toplaag 0,55 mm
H 7,5 (6,5 + 1) mm
B 615 mm
L 1230 mm

Een marmerlook is prachtig en geeft een luxe-gevoel. Het past niet alleen in  
een klassiek interieur, maar even goed in een wat stoerdere en industriële stijl.  
De extra grote tegels (1,2 meter breed!) laten de grandeur van marmer spreken. 
Chic en robuust!

Grote tegels voor een  
groots effect!Caldera
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Jouw huis is een warm nest, waar huismussen en wildebrassen tot rust komen.   
Zelfs  al vliegen ze door het huis, jouw Nakuru Parquetvinyl zorgt voor een  
ongehoorde stilte. Laat die bengels spelen en rennen… Jouw geluidsdempende 
vloer vangt het lawaai wel op. Samen luistervinken wordt wél een uitdaging, 
want  Nakuru  dempt ook de geluiden van een verdiepje hoger of lager. 
Hoe Nakuru dan klinkt? Geweldig… stil!

Ongehoord, 
zo’n stille vloer.

Nakuru. Superieur akoestisch vermogen.
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Naast de kleine drama’s en de grote feestjes die je op je vloer beleeft, moet je  
thuis ook een oase van rust kunnen zijn, zodat je je batterijen kan opladen.  
Je voorkomt heel wat negatieve gezondheidseffecten, zoals stress, hoofdpijn, 
slaapstoornissen en leerproblemen, door omgevings geluiden te verminderen.  
En laat dat nu precies het doel zijn van deze collectie: Nakuru bestaat niet uit  
één materiaal, maar uit meerdere lagen van materialen die elk verschillende  
geluidsfrequenties blokkeren. Dat verbetert de akoestiek in de ruimte (voor jou) 
en tussen verschillende ruimtes (voor jouw onderburen) opmerkelijk.

De stilste vloer 
op de markt

1

2

3

4

5

6

Meerlagige keramische 
toplaag voor bescherming

Hoge resolutie decorfilm

Geluidsabsorberende laag

Premium vinyl voor comfort,  
geluidsabsorptie en bescherming

Ultra sterke, rigide drager 

Geïntegreerde geluids- 
absorberende ondervloer

21 dB
sound reduction

21dB geluidsabsorptie, uitzonderlijk in de markt!1

Geïntegreerde ondervloer7

Slijtklasse 33 met 0,55 mm slijtlaag4

Waterbestendig en makkelijk in onderhoud5

Geschikt voor elke ruimte in huis6

Prachtige houtlook en voelt net echt3

Het beste product in zijn klasse2
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Breng rust in een huis  
vol leven.

Ongehoord stil

Nakuru heeft alle voordelen van  
een Parquetvinyl-vloer én presteert 
uitstekend op akoestisch vlak!  
Zo is deze collectie tot 6 keer stiller 
dan andere harde vloeren, zoals  
laminaat en LVT. De vloer absorbeert 
maar liefst 30% meer geluid  
dan een vloer met een harde kern  
(vergeleken met 4 + 1 mm SPC). 
Daar zou je spontaan van 
gaan tapdansen!

Nakuru combineert hyperrealistisch 
design met rustgevend comfort.  
Zoals elke andere Parquetvinyl is  
de collectie 100% waterbestendig, 
onderhoudsvriendelijk en geschikt 
voor elke ruimte.

Nakuru haalt -21dB Lw  
en -10 dB Llin.

En daar zijn we trots op! Meerdere 
Europese testen bevestigen dat 
Nakuru daarmee behoort tot de 
uitzonderingen in de markt voor 
zwevende vloeren.

Minder transmissiegeluid

Muziekfanaat én jonge baby 
in huis? Met Nakuru wordt de 
geluidsoverdracht tussen twee 
aangrenzende ruimtes met 
21 dB verminderd. 
TV, radio, naaldhakken of stemmen, 
de mensen in de ruimtes boven of 
onder jou zullen er significant  
minder last van hebben.

Minder reflectiegeluid

Gezellig samenkomen met vrienden  
op vrijdagavond, er is altijd wel wat  
te vieren, toch? Naast de muziek en  
rinkelende glazen wil je natuurlijk  
ook nog een babbeltje kunnen slaan.  
Nakuru absorbeert tot 30% meer 
weerkaatsings- en loopgeluiden in  
de ruimte dan andere harde vloeren.



5150

N
ak

u
ru

 R
h

in
o

 
N

A
K

 -
 5

75
5

 -
 IB

Ben je benieuwd hoe stil 
een vloer kan klinken? 
Bekijk onze Nakuru video!

De oppervlaktestructuur van de plank loopt 
volledig synchroon met het decor! Wanneer  
je bij Nakuru een knoop of nerf ziet dan voel je  
die ook op exact dezelfde plaats.

Nakuru is extra mat, met slechts 2-4% glans, 
waardoor het de uitstraling van echt hout  
zeer dicht benadert. Geniet van de prachtige 
natuurlijke look.

Geniet eindeloos van de grootse rust die  
Nakuru brengt, visueel én akoestisch. De lange  
en brede planken brengen stijl in elke ruimte.  
Ze zijn meer dan 1,8 m lang, 23 cm breed en 
slechts 7,5 mm dik. 

Onze slijtlaag van 0,55 mm is dik in orde.  
Met slijtklasse 33 kan je bovendien ook in je 
commercieel pand voor Nakuru kiezen.

Minder geluid in de ruimte: Nakuru vermindert 
geluidsweerkaatsing en absorbeert loopgeluid. 
Geen gekraak, veel minder lawaai van kinderen 
die door de kamer rennen of luid speelgoed.

Minder geluid tussen de aangrenzende  
ruimtes: Nakuru vermindert geluidshinder  
uit aangrenzende ruimtes, zoals tv of radio,  
stemmen en hoge hakken.

Verkrijgbaar in planken 
en in visgraat

Minder reflectiegeluid

Uitblinkend in matheid

Groot(s)

Zeer sterk

Voelbaar de mooiste

Minder transmissiegeluid
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Nakuru Rhino NAK – 5755 – IB

Nakuru Lion NAK – 5761 – IB Nakuru Baboon NAK – 5750 – IB Nakuru Ivory NAK – 5762 – IB

Nakuru Hippo NAK HB – 848 – IB

Nakuru Gazelle NAK HB – 844 – IB

Nakuru Kenya NAK HB – 800 – IB Nakuru Safari NAK HB – 845 – IB

Nakuru Impala NAK – 5760 – IB Nakuru Savanna NAK – 5758 – IB
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Toplaag 0,55 mm
H 7,5 (6,5 + 1) mm
B 230 mm
L 1842 mm

De Nakuru collectie heeft voor elke thuis de gepaste look en is verkrijgbaar  
in veel kleuren. Ga in alle rust door de collectie en vind de look die 100% past  
bij jou en jouw leefruimte. Met deze vloer creëer je de ongehoorde stilte en de 
ongeziene schoonheid waarnaar je op zoek bent.

L

B

H

Toplaag 0,55 mm
H 7,5 (6,5 + 1) mm
B 123 mm
L 615 mm

Nakuru
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Binnenkijken

Laat je inspireren door anderen. Ontdek bijvoorbeeld waarom Wendy en  
Sebastien voor Parquetvinyl gekozen hebben toen ze hun woning grondig  
lieten verbouwen. Het is zo’n huis geworden waar je niet naast kunt kijken als je  
er passeert. Benieuwd of ze binnen ook zo’n gedurfde keuzes maakten?

We zijn benieuwd naar 
jouw verhaal!

Overweeg je om binnenkort 
Parquetvinyl te installeren in jouw 
huis? Plan je een verbouwing en 
komt er een spectaculaire voor 
en na aan? Misschien ben je wel 
aan het bouwen? Wij zijn alvast 
benieuwd naar jouw verhaal!

We komen graag langs voor  
een stijlvolle interieurreportage 
en een fotoshoot van jou,  
je eventuele huisgenoten en  
de vloer. Uiteraard komen we  
niet met lege handen!

Wie weet komen we binnenkort 
bij je langs! Meld je snel aan via 
onze website parquetvinyl.com

Het huis van accountmanager Wendy,  
architect Sebastien, zoon Nelson en dochter  
Bowie werd bekleed met 32.000 dakpannen, 
heeft drie puntdaken en een gevel zonder  
deuren of ramen. Ook binnen maken ze  
eigenzinnige keuzes.

“We kozen heel bewust voor parket beneden  
en Parquetvinyl boven. In onze leefruimte en  
eetkamer wilden we graag een vloer met wat  
patine, boven kozen we voor gebruiksgemak.  
Met een peuter en baby in huis gebeurt er al  
eens een ongelukje, al stressen we daar niet  
over. Dat is het grote voordeel van Parquetvinyl:  
alles is snel en makkelijk opgekuist en laat  
geen sporen na. Omdat Parquetvinyl een  
geïntegreerde ondervloer heeft, is de installatie 
een fluitje van een cent.”

Het huis van Wendy en Sebastien 
is een echt specialleke

Lees het volledige artikel 
online voor meer tips van 
Wendy en Sebastien.
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Overzicht
Collectie Afmetingen (mm) Kleur Bestelcode Slijtlaag (mm) – Slijtklasse Oppervlaktestructuur Groef Box inhoud

Verschillende 
planken Bestelcode plint Bestelcode T-profiel

Planken

Tarn 5 x 176 x 1213 Whiskey TAR - 800 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Diepe houtstructuur groef 4V 2,348 m2 40 SKI - 060 - TAR - 800 PRO - T - TAR - 800

Cider TAR - 840 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Diepe houtstructuur groef 4V 2,348 m2 40 SKI - 060 - TAR - 840 PRO - T - TAR - 840

Canyon TAR - 844 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Diepe houtstructuur groef 4V 2,348 m2 40 SKI - 060 - TAR - 844 PRO - T - TAR - 844

Vanilla Fudge TAR - 845 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Diepe houtstructuur groef 4V 2,348 m2 40 SKI - 060 - TAR - 845 PRO - T - TAR - 845

Clay TAR - 846 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Diepe houtstructuur groef 4V 2,348 m2 40 SKI - 060 - TAR - 846 PRO - T - TAR - 846

Copper TAR - 848 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Diepe houtstructuur groef 4V 2,348 m2 40 SKI - 060 - TAR - 848 PRO - T - TAR - 848

Chestnut TAR - 849 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Diepe houtstructuur groef 4V 2,348 m2 40 SKI - 060 - TAR - 849 PRO - T - TAR - 849

Ivalo 5 x 176 x 1213 Black IVA - 2693 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Diepe houtstructuur groef 4V 2,348 m2 40 SKI - 060 - IVA - 2693 PRO - T - IVA - 2693

Flax IVA - 2694 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Diepe houtstructuur groef 4V 2,348 m2 40 SKI - 060 - IVA - 2694 PRO - T - IVA - 2694

Dark Malt IVA - 2695 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Diepe houtstructuur groef 4V 2,348 m2 40 SKI - 060 - IVA - 2695 PRO - T - IVA - 2695

Oat IVA - 2696 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Diepe houtstructuur groef 4V 2,348 m2 40 SKI - 060 - IVA - 2696 PRO - T - IVA - 2696

Cane IVA - 2697 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Diepe houtstructuur groef 4V 2,348 m2 40 SKI - 060 - IVA - 2697 PRO - T - IVA - 2697

Amaranth IVA - 2701 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Diepe houtstructuur groef 4V 2,348 m2 40 SKI - 060 - IVA - 2701 PRO - T - IVA - 2701

Barley IVA - 2702 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Diepe houtstructuur groef 4V 2,348 m2 40 SKI - 060 - IVA - 2702 PRO - T - IVA - 2702

Roasted Bean IVA - 2703 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Diepe houtstructuur groef 4V 2,348 m2 40 SKI - 060 - IVA - 2703 PRO - T - IVA - 2703

Rye IVA - 2704 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Diepe houtstructuur groef 4V 2,348 m2 40 SKI - 060 - IVA - 2704 PRO - T - IVA - 2704

Yukon 5 x 176 x 1213 Tan YUK - 2621 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Synchrone houtstructuur gekleurde groef 4V 2,348 m2 40 SKI - 060 - YUK - 2621 PRO - T - YUK - 2621

Sea Stone YUK - 2622 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Synchrone houtstructuur gekleurde groef 4V 2,348 m2 40 SKI - 060 - YUK - 2622 PRO - T - YUK - 2622

Beach YUK - 2625 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Synchrone houtstructuur gekleurde groef 4V 2,348 m2 40 SKI - 060 - YUK - 2625 PRO - T - YUK - 2625

Desert Dune YUK - 2626 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Synchrone houtstructuur gekleurde groef 4V 2,348 m2 40 SKI - 060 - YUK - 2626 PRO - T - YUK - 2626

Smoked Grey YUK - 2630 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Synchrone houtstructuur gekleurde groef 4V 2,348 m2 40 SKI - 060 - YUK - 2630 PRO - T - YUK - 2630

Mistral YUK - 2631 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Synchrone houtstructuur gekleurde groef 4V 2,348 m2 40 SKI - 060 - YUK - 2631 PRO - T - YUK - 2631

Mantaro 6,5 x 232 x 1532 Fossil MAN - 5611 - IB 0,70 - Klasse 34 - Zeer intensief commercieel gebruik Synchrone houtstructuur groef 4V 1,777 m2 60 SKI - 060 - MAN - 5611 PRO - T - MAN - 5611

Mink MAN - 5612 - IB 0,70 - Klasse 34 - Zeer intensief commercieel gebruik Synchrone houtstructuur groef 4V 1,777 m2 60 SKI - 060 - MAN - 5612 PRO - T - MAN - 5612

Hay MAN - 5614 - IB 0,70 - Klasse 34 - Zeer intensief commercieel gebruik Synchrone houtstructuur groef 4V 1,777 m2 60 SKI - 060 - MAN - 5614 PRO - T - MAN - 5614

Inca MAN - 5616 - IB 0,70 - Klasse 34 - Zeer intensief commercieel gebruik Synchrone houtstructuur groef 4V 1,777 m2 60 SKI - 060 - MAN - 5616 PRO - T - MAN - 5616

Mocha MAN - 5618 - IB 0,70 - Klasse 34 - Zeer intensief commercieel gebruik Synchrone houtstructuur groef 4V 1,777 m2 60 SKI - 060 - MAN - 5618 PRO - T - MAN - 5618

Pecan MAN - 5619 - IB 0,70 - Klasse 34 - Zeer intensief commercieel gebruik Synchrone houtstructuur groef 4V 1,777 m2 60 SKI - 060 - MAN - 5619 PRO - T - MAN - 5619

Spice MAN - 5620 - IB 0,70 - Klasse 34 - Zeer intensief commercieel gebruik Synchrone houtstructuur groef 4V 1,777 m2 60 SKI - 060 - MAN - 5620 PRO - T - MAN - 5620

Ook beschikbaar: trapprofielen (1m en 2,7m) en design eindprofielen (zwart en zilver).Alle collecties zijn voorzien van een geïntegreerde ondervloer.
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Collectie Afmetingen (mm) Kleur Bestelcode Slijtlaag (mm) – Slijtklasse Oppervlaktestructuur Groef Box inhoud
Verschillende 
planken Bestelcode plint Bestelcode T-profiel

Visgraat

Sava 
visgraat

5 x 123 x 615 Sand SAV HB - 2253 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Diepe houtstructuur gekleurde groef 4V 2,269 m2 56 SKI - 060 - SAV - 2253 PRO - T - SAV - 2253

Almond SAV HB - 2254 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Diepe houtstructuur gekleurde groef 4V 2,269 m2 56 SKI - 060 - SAV - 2254 PRO - T - SAV - 2254

Yukon 
visgraat

5 x 123 x 615 Tan YUK HB - 2621 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Synchrone houtstructuur gekleurde groef 4V 2,269 m2 56 SKI - 060 - YUK - 2621 PRO - T - YUK - 2621

Desert Dune YUK HB - 2626 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Synchrone houtstructuur gekleurde groef 4V 2,269 m2 56 SKI - 060 - YUK - 2626 PRO - T - YUK - 2626

Smoked Grey YUK HB - 2630 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Synchrone houtstructuur gekleurde groef 4V 2,269 m2 56 SKI - 060 - YUK - 2630 PRO - T - YUK  - 2630

Mistral YUK HB - 2631 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Synchrone houtstructuur gekleurde groef 4V 2,269 m2 56 SKI - 060 - YUK - 2631 PRO - T - YUK - 2631

Mantaro 
visgraat

6,5 x 125 x 625 Fossil MAN HB - 5611 - IB 0,70 - Klasse 34 - Zeer intensief commercieel gebruik Synchrone houtstructuur groef 4V 1,875 m2 54 SKI - 060 - MAN - 5611 PRO - T - MAN - 5611

Hay MAN HB - 5614 - IB 0,70 - Klasse 34 - Zeer intensief commercieel gebruik Synchrone houtstructuur groef 4V 1,875 m2 54 SKI - 060 - MAN - 5614 PRO - T - MAN - 5614

Inca MAN HB - 5616 - IB 0,70 - Klasse 34 - Zeer intensief commercieel gebruik Synchrone houtstructuur groef 4V 1,875 m2 54 SKI - 060 - MAN - 5616 PRO - T - MAN - 5616

Pecan MAN HB - 5619 - IB 0,70 - Klasse 34 - Zeer intensief commercieel gebruik Synchrone houtstructuur groef 4V 1,875 m2 54 SKI - 060 - MAN - 5619 PRO - T - MAN - 5619

Spice MAN HB - 5620 - IB 0,70 - Klasse 34 - Zeer intensief commercieel gebruik Synchrone houtstructuur groef 4V 1,875 m2 54 SKI - 060 - MAN - 5620 PRO - T - MAN - 5620

Tegels

Caldera 
615 x615

6,5 x 615 x 615 Seasalt CAL - 1442 (615 *615) - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Steenstructuur gekleurde groef 4V 1,513 m2 8 SKI - 060 - CAL - 1442 PRO - T - CAL - 1442

Basalt CAL - 1443 (615 *615) - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Steenstructuur gekleurde groef 4V 1,513 m2 8 SKI - 060 - CAL - 1443 PRO - T - CAL - 1443

Stone CAL - 1444 (615 *615) - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Steenstructuur gekleurde groef 4V 1,513 m2 8 SKI - 060 - CAL - 1444 PRO - T - CAL - 1444

Caldera 
300 x600

5 x 300 x 600 Seasalt CAL - 1442 (300 *600) - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Steenstructuur gekleurde groef 4V 2,340 m2 32 SKI - 060 - CAL - 1442 PRO - T - CAL - 1442

Basalt CAL - 1443 (300 *600) - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Steenstructuur gekleurde groef 4V 2,340 m2 32 SKI - 060 - CAL - 1443 PRO - T - CAL - 1443

Stone CAL - 1444 (300 *600) - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Steenstructuur gekleurde groef 4V 2,340 m2 24 SKI - 060 - CAL - 1444 PRO - T - CAL - 1444

Marmo Grigio CAL - 4055 (300 *600) - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Marmerstructuur groef 4V 2,340 m2 16 SKI - 060 - CAL - 4055 PRO - T - CAL - 4055

Marmo Scuro CAL - 4056 (300 *600) - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Marmerstructuur groef 4V 2,340 m2 16 SKI - 060 - CAL - 4056 PRO - T - CAL - 4056

Caldera 
615 x1230

7,5 x 615 x 1230 Marmo Grigio CAL - 4055 (615 *1230) - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Marmerstructuur groef 4V 1,513 m2 4 SKI - 060 - CAL - 4055 PRO - T - CAL - 4055

Marmo Scuro CAL - 4056 (615 *1230) - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Marmerstructuur groef 4V 1,513 m2 4 SKI - 060 - CAL - 4056 PRO - T - CAL - 4056

Akoestisch

Nakuru 7,5 x 230 x 1842 Baboon NAK - 5750 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Synchrone houtstructuur groef 4V 1,271 m2 10 SKI - 060 - NAK - 5750 PRO - T - NAK - 5750

Rhino NAK - 5755 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Synchrone houtstructuur groef 4V 1,271 m2 10 SKI - 060 - NAK - 5755 PRO - T - NAK - 5755

Savanna NAK - 5758 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Synchrone houtstructuur groef 4V 1,271 m2 10 SKI - 060 - NAK - 5758 PRO - T - NAK - 5758

Impala NAK - 5760 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Synchrone houtstructuur groef 4V 1,271 m2 10 SKI - 060 - NAK - 5760 PRO - T - NAK - 5760

Lion NAK - 5761 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Synchrone houtstructuur groef 4V 1,271 m2 10 SKI - 060 - NAK - 5761 PRO - T - NAK - 5761

Ivory NAK - 5762 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Synchrone houtstructuur groef 4V 1,271 m2 10 SKI - 060 - NAK - 5762 PRO - T - NAK - 5762

Nakuru 
visgraat

7,5 x 123 x 615 Kenya NAK HB - 800 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Synchrone houtstructuur groef 4V 1,513 m2 42 SKI - 060 - NAK - 800 PRO - T - NAK - 800

Gazelle NAK HB - 844 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Synchrone houtstructuur groef 4V 1,513 m2 42 SKI - 060 - NAK - 844 PRO - T - NAK - 844

Safari NAK HB - 845 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Synchrone houtstructuur groef 4V 1,513 m2 42 SKI - 060 - NAK - 845 PRO - T - NAK - 845

Hippo NAK HB - 848 - IB 0,55 - Klasse 33 - Intensief commercieel gebruik Synchrone houtstructuur groef 4V 1,513 m2 42 SKI - 060 - NAK - 848 PRO - T - NAK - 848

Ook beschikbaar: trapprofielen (1m en 2,7m) en design eindprofielen (zwart en zilver).Alle collecties zijn voorzien van een geïntegreerde ondervloer.



En nu kiezen...
1 Vind ons op social media

Volg ons op Facebook, Instagram en 
Pinterest en blader door onze foto’s.
Laat je inspireren door interieurideeën  
en reportages bij klanten die jou  
voorgingen. Je wordt vast en zeker 
warm van onze vloeren!

2Kies de juiste vloer voor jouw  
huis met onze room viewer

Met onze room viewer leg je jouw favoriete vloeren  
in enkele seconden bij je thuis. Virtueel dan. Neem een 
foto, laad hem op en kies de vloer van jouw keuze. Met de 
handige slider kan je ook makkelijk vloeren vergelijken. 
Zo ontdek je welke vloer het beste bij jouw interieur past.  
De Parquetvinyl room viewer neemt alle twijfel weg!

Scan de code en maak  
een simulatie met onze  
room viewer.

Je vindt alle collecties op  
de website. Scan de code  
en bestel jouw stalen.

3 Bestel de stalen van je favoriete vloeren

Heb je al een bepaalde vloer in gedachten of twijfel je  
nog tussen enkele kleuren? Bestel stalen en leg ze neer  
in je eigen interieur. Letterlijk dan. Bekijk hoe het effect  
van het licht in de loop van de dag verandert en kijk ook 
eens ‘s avonds bij kunstlicht. Zo kan je met een gerust  
hart finaal de knoop doorhakken.



De kleuren van de vloeren in deze brochure kunnen afwijken van 
de werkelijkheid afhankelijk van de lichtinval en het drukproces.



parquetvinyl.com
lamett.eu

Deel jouw Parquetvinyl vloer 
op sociale media met #myparquetvinyl
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Parquetvinyl is een productgamma van Lamett. Naast Parquetvinyl bieden we ook 
parketvloeren aan. Sinds meer dan 15 jaar zijn we een betrouwbare partner in het  
realiseren van droomvloeren in Europa en ver daarbuiten. Een goede vloer koop je 
maar één of twee keer in je leven. Wij garanderen je dat een vloer van Lamett aan alle 
kwaliteitseisen voldoet. Voor minder gaan we niet! Met een hecht team zorgen we 
voor een persoonlijke, vlotte aanpak en ontwikkelen we vloeren waar je blij van wordt.


	LMTT-PV2022-cover-NL.pdf
	LMTT-PV2022-brochure-200x260-NL-LR.pdf
	LMTT-PV2022-cover-NL



