
Als jij blij bent, zijn wij dat ook. 
Om die reden doen we tijdens het gehele productieproces ons 
uiterste best om al jouw wensen tegemoet te komen. Naast 
hoge kwaliteit vinden we eerlijkheid en transparantie belangrijk. 
We geven je daarom graag een kijkje in onze productiekeuken. 

Onze productie
Hoge kwaliteit eiken houten vloeren
Geen tussenhandelaren
Op maat gemaakt



Op een vloer loop je, verplaats je meubilair en 
zo af en toe laat je er iets op vallen. Een vloer 
is dus om op te leven. Onze houten vloeren zijn  
uitsluitend van hoogwaardig Europees eikenhout 
en worden geproduceerd om lang mee te gaan. 

Het productieproces vindt gewoon plaats in 
Friesland, letterlijk onder onze neus. Wij vinden 
het belangrijk om tijdens de productie van vloeren 
het milieu zo weinig mogelijk te belasten. Daarom 
werken wij uitsluitend met eerlijk eikenhout dat  
afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. 
De vloeren bestaan uit het eikenhout als toplaag 
en watervast berkenmultiplex daaronder, een 
ijzersterke combinatie. 

Bekijk de details over ons productieproces hier

Hoge kwaliteit Europees eiken

https://www.dutzfloors.com/productie-houten-vloeren/


Onze manier van produceren en de mogelijkheden die we bieden zorgen ervoor dat jij precies 
die unieke vloer krijgt waar je naar zoekt. Door de productie van onze vloeren in eigen land 
te houden, zijn ze vanaf de eerste plank gewend aan het juiste klimaat. Dit gaat krimp en 
uiteenzetting van het eikenhout tegen, zodat er bij jou een stabiel en sterk product in huis ligt. 

Op maat gemaakt

Geen tussenhandelaren
Je krijgt bij ons een hoogwaardig product voor een eerlijke prijs. Dit lukt ons 
omdat er geen tussenhandelaren in het spel zijn. We kopen al ons eikenhout 
zelf in, maken er een schitterende vloer van en leggen ‘m eigenhandig bij je 
in huis. Je betaalt dus niet voor extra doorberekeningen van de ene naar de 
andere partij achter de schermen. 



Veelgestelde vragen
Is een houten vloer geschikt voor vloerverwarming?

Een houten vloer is van nature een warm product en voelt hierdoor 
het hele jaar lekker warm aan. Het rendement van onze eikenhouten 
vloeren op vloerverwarming is uitstekend. Lees hier meer informatie.

Is een houten vloer gemakkelijk te onderhouden?

Een eikenhouten vloer is een sterk product, en door de geavanceerde 
manier van behandelen geeft Dutzfloors je vloer een sterke topcoating.
Lees hier meer informatie.

Is een houten vloer geschikt voor in de keuken? 

Ja! De ene houten vloer hier geschikter voor dan de andere. In onze 
showroom adviseren wij je hier graag over. Lees hier meer info.

Wat is de levertijd? 

De levertijd is afhankelijk van vele verschillende factoren: type vloer, 
zelf leggen, laten leggen en wanneer het speelt. Als wij op basis van 
je wensen in onze showroom een offerte hebben opgesteld, kunnen 
we vaak al meer inzicht geven.

Welke garantie krijg ik? 

Wij geven 15 jaar garantie; dat de toplaag niet los komt van de 
onderlaag. Lees hier meer informatie.

Is een houten vloer duurzaam? 

De houten vloeren van Dutzfloors zijn van hoogwaardig Europees ei-
kenhout en worden geproduceerd om lang mee te gaan. Dutzfloors 
werkt uitsluitend met eerlijk hout afkomstig uit verantwoord beheerde 
bossen. Bekijk hier ons productieproces.

Kan de vloer met huisdieren en met jonge kinderen? 

Ja dat kan zeker! Tijdens een bezoek aan onze showroom adviseren 
wij graag welke type houten vloeren hier het meest geschikt voor zijn. 
Lees hier meer informatie over houten vloer en huisdieren en hier 
meer over een houten vloer met jonge kinderen.

https://www.dutzfloors.com/houten-vloer-en-vloerverwarming/
https://www.dutzfloors.com/hoe-onderhoud-ik-mijn-houten-vloer/
https://www.dutzfloors.com/is-een-houten-vloer-geschikt-voor-in-de-keuken/
https://www.dutzfloors.com/garantie/
https://www.dutzfloors.com/productie-houten-vloeren/
https://www.dutzfloors.com/is-een-houten-vloer-geschikt-voor-huisdieren/
https://www.dutzfloors.com/is-een-houten-vloer-geschikt-voor-kinderen


Projecten

Bekijk al onze projecten

300+ beoordel ingen 

Lees alle reviews

https://www.dutzfloors.com/inspiratie-eiken-houten-vloeren/
https://www.dutzfloors.com/reviews/


Onze showroom

Dutch 
Design 

Je vindt onze showroom in het bosrijke Beetsterzwaag.
De showroom ademt één en al hout. 

We hebben 6 compleet ingerichte stijlkamers. Loop 
op onze vloeren en raak ze aan, zodat je goed ervaart 
hoe de eiken vloer zou aanvoelen in jouw huis.



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 breedte, dikte, 

het aantal noesten en verdere 
bewerkingen, creëren we samen 

         jouw unieke houten vloer.    



Kom bij ons langs!
Dutzfloors Tel: 0512-212414 
Telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 t/m 17.00 uur
E-mail: info@dutzfloors.com
Adres: Beetsterweg 9, 9244 GC Beetsterzwaag

Wij staan voor je klaar
Onze specialisten gaan met je in gesprek en  
helpen je bij het uitzoeken van je droomvloer.

Maak hier direct online een afspraak.                     

https://www.dutzfloors.com/afspraak/

