Speciaal voor jou

Een op maat gemaakte
eiken houten vloer.

Nederlandse productie

De productie en afwerking van onze houten vloeren vindt plaats in Nederland.
Hierdoor zijn onze vloeren direct aangepast aan het juiste klimaat waardoor
krimp en uiteenzetting wordt tegengegaan. Doordat we niet te maken hebben
met tussenschakels maken we jouw houten vloer op maat voor een eerlijke prijs.

‘Een op maat gemaakte vloer voor een eerlijke prijs’

Breng de natuur in huis!
De keuze voor een eiken vloer is de keuze voor
een échte vloer met een prachtige uitstraling. Ons
product en manier van afwerken zorgt ervoor dat
je jarenlang kunt genieten van je eiken vloer. Onze
vloeren zijn bijzonder duurzaam en eenvoudig te
onderhouden. Een eiken vloer wordt na verloop
van tijd alleen maar mooier!
Onze eiken vloeren bestaan uit twee lagen. De
toplaag is van de hoogste kwaliteit Europees
massief eikenhout. De onderlaag bestaat uit 7
lagen watervaste berkenmultiplex. Al ons hout
komt uit verantwoord beheerde bossen. Voor
iedere gekapte boom wordt weer een nieuwe
geplant.

De werking van onze eiken houten vloeren is geminimaliseerd.
Eikenhout is een natuurproduct: ‘Letterlijk

elke partij of plank is anders’

Hoge kwaliteit Europees eiken
Al ons eikenhout komt uit Europa
en wordt bewerkt in Nederland. Het
hout wordt afgestemd en gedroogd in
Nederland. Tijdens het gehele productieproces hebben wij de volledige controle
over de kwaliteit. Dit zorgt ervoor dat wij
jou een fantastisch product leveren. Wij
geven niet voor niets 15 jaar garantie!

								Lange levensduur
Onze eiken vloeren zijn duurzaam en gaan vele jaren mee. De 12mm kan 2 keer geschuurd
worden en gaat zo’n 30 jaar mee. De 16mm kan 3 keer geschuurd en gaat zo’n 40 jaar
mee. De dikste vloer; de 20mm, kan 4 keer geschuurd worden en gaat zo’n 50 jaar mee.
Met een Dutzfloors kan je dus een hele tijd vooruit. Wanneer je de uitstraling van je houten
vloer wilt veranderen, kan deze gemakkelijk opgeschuurd worden om vervolgens een
andere kleur te geven.

Machinaal geolied: sterk en mooi
Wij oliën onze vloeren machinaal. Hierdoor wordt de kleur evenredig over de planken verdeeld.
Het oliën zorgt ervoor dat vuil en stof weinig invloed hebben op de eikenhouten vloer.

Wanneer de vloer twee keer machinaal
geolied wordt ontstaat er een sterkere en
slijtvastere laag en wordt de vloer rijker van
kleur. Je kunt direct na het leggen op de
vloer leven kortom;

Tip!

een woonklaar product!

Een unieke eiken vloer

Bij ons stel je zelf je vloer samen!
Bij ons kies je zelf de breedte, dikte, het aantal noesten, de bewerkingen, het legpatroon
en nog veel meer. Hierbij krijg je hulp en advies van een van onze specialisten zodat je
vloer aan al je wensen voldoet, waar je jarenlang met veel plezier van geniet.
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Traditioneel visgraat

Traditionele visgraat vloeren zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen.
Omdat het parket geen mes-en groefverbinding heeft wordt het parket
verlijmd en gespijkerd op een ondervloer van mozaïek of spaanplaat.
Mozaïek wordt gebruikt wanneer er vloerverwarming aanwezig is en
spaanplaat wanneer er geen vloerverwarming aanwezig is.

Duoplank visgraat

Duoplank visgraat vloeren bestaan net zoals onze planken vloeren
uit een toplaag en onderlaag. Net zoals traditionele visgraat vloeren
zijn duoplank visgraat vloeren ook uitermate geschikt om te
leggen in combinatie met vloerverwarming. Al onze planken vloeren
kunnen wij ook maken in visgraat motief.

Hongaarse punt
Hongaarse punt lijkt op het visgraat
patroon maar is toch net even wat anders.
De planken worden namelijk op 45° of 60°
gezaagd en gelegd waardoor er een punt
onstaat, vandaar de naam Hongaarse punt.

Onze eiken vloeren kunnen zowel zwevend als verlijmd gelegd worden. Wanneer je
beschikt over vloerverwarming, is ons advies om de vloer verlijmd te leggen. Dit zorgt voor
het beste rendement. Bij het verlijmd leggen worden de planken volledig verlijmd op de
dekvloer. Wanneer er geen vloerverwarming aanwezig is dan kan een plankenvloer ook
uitstekend zwevend gelegd worden. Bij het zwevend leggen wordt op de bestaande vloer
een ondervloer geplaatst.

‘Vakkundige parketteurs met jarenlange evaring’
Een goed product is belangrijk maar het
is minstens zo belangrijk dat de vloer
vakkundig wordt gelegd. Onze vakbekwame
parketteurs hebben meer dan 20 jaar ervaring
en weten als de beste hoe een vloer gelegd
dient te worden. Het zijn echte professionals
met het leggen van onze eiken houten vloeren.

Houten vloer en vloerverwarming?
								Bij ons kan het!

Heb je vloerverwarming? Onze eiken houten
vloeren zijn uitermate geschikt om te leggen
op vloerverwarming omdat:
- Het voldoet aan de vastgestelde RC-waarden
- De werking is geminimaliseerd door:
- De opbouw van ons product
- Hoge kwaliteit Europees eiken

Om de exacte werkwijze te bepalen voor het verlijmd leggen van
de eiken vloer, kunnen wij van tevoren een lijmspecialist langs
sturen. De lijmspecialist inspecteert de dekvloer en stelt op basis
van zijn bevindingen een adviesrapport op. Als dit advies wordt
opgevolgd wordt er 5 jaar garantie gegeven op het niet los komen
van de houten vloer van de cementdekvloer.

5 jaar
garantie

Afwerking met plinten
Wij kunnen de houten vloer ook afwerken met plinten. WIj hebben een grote diversiteit aan
soorten en maten; van platte eiken plinten tot hoge opstaande MDF plinten. Onze platte plinten
zijn van massief eiken en worden op de vloer verspijkerd. Deze plinten worden in dezelfde kleur
als de vloer geolied. Onze opstaande plinten zijn in diverse hoogtes verkrijgbaar van 7cm tot
15cm hoog. Daarnaast leveren wij deze in verschillende RAL-tinten.

Waarom een Dutzfloor?
De specialist in eikenhouten vloeren
Geschikt voor vloerverwarming
Eigen Nederlandse productie
Op maat gemaakt
Vakbekwame parketteurs
15 jaar garantie

Contactinformatie
Dutzfloors Tel: 0512-212414
E-mail: info@dutzfloors.com
Adres: Beetsterweg 9, 9244 GC Beetsterzwaag

Openingstijden Dutzfloors
Ma:
Di:
Wo:
Do:
Vrij:
Zat:
Zon:

Gesloten
Open van 10:00 t/m 17:00
Open op afspraak
Open van 10:00 t/m 17:00
Open van 10:00 t/m 17:00
Open van 10:00 t/m 17:00
Gesloten

Naast de reguliere openingstijden zijn we geopend op afspraak, ook in de avond.

