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Europees eiken vloer
Je bent op zoek naar de perfecte vloer in
je huis. Zo een vloer die een glimlach op je
gezicht tovert als je door de opent. Een vloer
van hoge kwaliteit die aansluit bij jouw wensen.
Vandaar dat jij bij ons de vloer zelf samenstelt!

Onze kwaliteit merk je vanaf de eerste stap.
De toplaag van Europees massief eikenhout
wordt ondersteund door berkenmultiplex,
een ijzersterke combinatie.

Wij maken en leggen al meer dan 10 jaar unieke eikenhouten vloeren door heel Nederland. Onze klanten
komen vanuit het hele land naar ons toe, op zoek naar de partner die meedenkt tijdens het hele proces.

Een op maat gemaakte houten vloer
voor een eerlijke prijs.

Lokale Nederlandse productie
We vinden het belangrijk dat je niet onnodig te veel betaalt voor een op maat gemaakte houten vloer.
Een custom-made eiken houten vloer is voor de meeste mensen een behoorlijke investering en dus is
iedere manier om geld te besparen welkom.

Er zijn bij ons geen tussenhandelaren in het spel. Geen doorberekeningen van de ene naar de andere partij,
maar transparante en eerlijke prijzen. We kopen het hout zelf in, maken er een unieke vloer van en leggen
deze vakkundig bij je in huis.

Vloerverwarming

Zeer geschikt voor vloerverwarming
De 15 mm en 16 mm dikke vloer zijn uitermate geschikt om te plaatsen op vloerverwarming. Voor het
optimale rendement verlijmen wij de vloer rechtstreeks op de aanwezige betonvloer.
Je krijgt een stabiel product dat strak blijft liggen en heerlijk aanvoelt.

Machinaal geolied: sterk en mooi
Wij oliën deze vloer machinaal in onze werkplaats.
Hierdoor krijgt elke plank evenveel olie en is de bescherming optimaal.

Check

Kijk op pagina 2 van dit PDF bestand onder
het kopje “Eigenschappen“ of de vloer 1 keer
of 2 keer machinaal geolied is. Wanneer de
vloer 2 keer machinaal geolied is, betreft het
een woonklaar product waar je na het leggen
direct op kunt leven.

Een woonklaar product!

Wij staan voor je klaar
Onze specialisten gaan met je in gesprek en
helpen je bij het uitzoeken van je droomvloer.
Maak een afspraak via:
www.dutzfloors.com/afspraak

Bezoek onze showroom

Je moet het hout aanraken, voelen, ervaren.
Alleen dán weet je zeker of de vloer bij je past.

Beleef je nieuwe vloer
Heb je hulp nodig bij het uitzoeken van je nieuwe houten vloer? Tijdens je bezoek aan onze showroom
stel je met behulp van een van onze specialisten je eigen vloer samen. Door te kiezen uit verschillende
breedtes, diktes, het aantal noesten en verdere bewerkingen, creëren we samen jouw unieke houten vloer.
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