
Als je kiest voor een semi-tapis 

vloer, kies je voor een moderne en 

strakke vloer

Inspiratie

Omdat er tussen de planken geen v-groefjes zitten, sluiten ze naadloos op elkaar aan. 

De vloer oogt hierdoor glad en strak.

Bij een semi tapis vloer liggen de planken 

strak tegen elkaar aan. Om de vloer strak 

te kunnen plaatsen is het van belang dat 

de dekvloer egaal is.

Dutch 

Design 



Zeer geschikt voor op vloerverwarming

Deze semi tapis visgraat vloer gaat perfect samen met vloerverwarming. De vloer heeft een  lage 

warmteweerstand (0.05) en zet ondanks de temperatuurverschillen niet uit. 

Je krijgt een stabiel product dat strak blijft liggen en heerlijk aanvoelt. 

Vloerverwarming



Het is een kant-en-klare vloer die we rechtstreeks op de aanwezige 

betonvloer verlijmen. De vloer wordt zonder spijkertjes vastgezet en 

blijft strak liggen, ongeacht het loopverkeer. 

Een woonklaar product!

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

planken verdeeld. Het zorgt ervoor dat vuil en stof weinig invloed hebben op de eikenhouten vloer. 

Machinaal behandeld: sterk en mooi

We produceren deze vloer in plankjes van 

7x47 cm en in 13x65 cm. We kunnen de 

vloer ook “dubbel“ leggen, waarbij we de 

plankjes in tweetallen naast elkaar leggen. 



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

