
Deze collectie eiken houten vloeren bestaat uit 

100 tot 500 recupuratie hout met elk zijn eigen 

verhaal. Hout dat een reis heeft gemaakt van 

duizenden kilometers, wat ooit een vissersboot 

of een wiskeyvat was.

Kasteel vloeren

De toplaag van deze eiken houten vloer bestaat uit 100 tot 

500 jaar oud hout en de drager is gemaakt van multiplex. 

Deze opbouw zorgt voor een sterk en stabiel product.



De toplaag van deze oude eiken vloeren bestaat uit historisch eikenhout van 4 of 5 mm dik. 

We produceren deze vloeren in planken van 18 tot maar liefst 40 cm breed. 

Deze oude eiken houten vloeren bevatten scheuren en open noesten. Deze vloeren vallen op als je 

binnenkomt, ze vertellen een bijzonder verhaal. De vloer verrast, nodigt uit en wekt nieuwsgierigheid 

op bij iedereen die over de vloer loopt. 

Vloeren met een verhaal

Houten vloeren met karakter 



Zeer geschikt voor vloerverwarming

De 15 mm dikke vloer is 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.



Deze vloer is machinaal behandeld met olie. Hierdoor wordt de kleur evenredig over de  

planken verdeeld. Het zorgt ervoor dat vuil en stof weinig invloed hebben op de eiken houten 

vloer. Het is een kant-en-klare vloer waar je na het leggen direct op kunt leven.

Machinaal geolied: sterk en mooi

Een woonklaar product!



Bezoek onze showroom

Beetsterweg 9, 9244 GC Beetsterzwaag | 0512 212 414 | info@dutzfloors.com

Je moet het hout aanraken, voelen, ervaren.

Alleen dán weet je zeker of de vloer bij je past. 

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

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.

http://www.dutzfloors.com/afspraak

