Exclusive Collection
Massief parket in Eiken en Exoten

CTIB-TCHN-COC-785

PEFC/04-4-0004

Solid wood
for Indoor & Outdoor

Europees Eiken

Sterk als een Eik: een uitdrukking die staat als een boom en die perfect
weergeeft waar Eik voor staat. Duurzame en comfortabele kwaliteit, die
de tijd moeiteloos trotseert. Een puur natuurproduct van hoogwaardige
kwaliteit en dat naadloos aansluit bij elke decoratieve stijl.

Europees Eiken Lignum - opgestopt & geschuurd

Xxxxxxxxxxxxxx,
Europees Eiken
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Rustiek – Wit geolied

Europees Eiken Robust – Naturel geolied

De vloeren uit de Exclusive Collection zijn legklare, stabiele parketvloeren.
Dankzij het Hoebeek Clip&Click®-systeem kunnen deze vloeren, met uitzondering
van de Bamboe, Teak en Merbau ook snel, eenvoudig en lijmloos geplaatst worden.
Bekijk het demo-filmpje op www.clipandclick.org en overtuig u zelf.

Europees Eiken Robust - Suède

Europees Eiken Robust - Smoke

Europees Eiken Robust - Sepia

Alle eiken parketvloeren van Hoebeek worden behandeld met het gepatenteerde Wave Guard® procédé: microgolftechnologie
die op een veilige en milieuvriendelijke manier het hout conditioneert. Wave Guard® bevrijdt hout van mogelijke aanwezige
schadelijke insecten, zoals lyctus. De intrinsieke eigenschappen van het hout blijven echter gegarandeerd.
Wave Guard®: uw garantie op een eiken parket zonder beestjes. Meer info op: www.waveguard.org

www.waveguard.org

®

Europees Eiken Robust - Sand

Europees Eiken Robust- Shimmer

Europees Eiken Robust - Shadow

Exoten

Teak 3-strip - geolied

Bamboe parket is trendy en innovatief en bovendien ecologisch.
Teak is duurzaam en ideaal voor badkamer en sterk belopen ruimtes.
Merbau geeft een warme roodbruine toets.
Durf te spelen met exoten.

Bamboe mokka, verticaal, vernist

Teak - geolied

Merbau, vernist

Bamboe licht, verticaal, vernist

Exclusive Collection - Overzicht
De Exclusive Collection is een verzameling van legklare massieve
parketvloeren in Europees Eiken en Exoten. De vele afwerkingsmogelijkheden en de verschillende kwaliteitssorteringen maken het mogelijk
om het parket naar uw wensen te maken.

1 bis: knopen
tot max. 12 mm,
lichte natuurlijke
kleurverschillen,
spintvrij
Rustiek: gezonde knopen
tot max. 40 mm, steeds
opgestopt, natuurlijke
kleurverschillen, spintvrij
aan bovenzijde
Robust: knopen tot 60
mm, steeds opgestopt,
grotere kleurverschillen,
licht randje spint
toegelaten

Beschikbare
houtsoorten

Secties

Europees Eiken

12 x 68 mm / 12 x 92 mm

0,45 - 2,00 m

Bamboe

15 x 95 mm

Teak

12 x 68 mm

Merbau

12 x 68 mm

Europees Eiken

22 x 119 mm

MDF Wit
Voorgeverfd

22 x 119 mm

Europees Eiken

15 x 68 mm / 18 x 80 mm

Merbau

18 x 80 mm

MDF Wit
Voorgeverfd

15 x 68 mm

Bamboe

22 x 65 mm

Europees Eiken

6 x 22 mm

Dikte

Breedte

Lengte

14 mm

140 mm

0,45 - 2,00 m

14 mm

160 mm

20,5 mm

140 mm

0,45 - 2,00 m

20,5 mm

180 mm

0,45 - 2,00 m

Standard plint

M44
Georgia plint

20,5 mm

140 mm

0,45 - 2,00 m
M41

14 mm
20,5 mm

160 mm
180 mm

0,45 - 2,00 m

Parket plint

0,45 - 2,00 m
V45

Exoten

Dikte

Breedte

Lengte

Bamboe

15 mm

95 mm

0,95

Teak

14 mm

90 mm

0,45 - 1,05 m

Teak 3-strip

15 mm

120 mm

1,20 m

14 mm

90 mm

0,40 - 1,25 m

18 mm

140 mm

1,20 - 2,10 m

20,5 mm

180 mm

0,60 - 2,10 m

Merbau

Profiel

Jatoba

20,5 mm

180 mm

0,45 - 2,15 m

Afzelia Doussië

14 mm

135 mm

0,60 - 2,15 m

Padouk

14 mm

135 mm

0,60 - 2,15 m

Bol plint

V40
Afdeklijst

6 x 28 mm
Merbau
F44

6 x 35 mm

Gun uw parket het beste onderhoud
Deze Hoebeek parketvloeren zijn industriëel afgewerkt, hetzij met vernis,
olie of hardwaxolie. Elke afwerking vraagt een specifiek onderhoud.
Raadpleeg onze website onder ‘Tips & Advies’ en lees zeker de Hoebeek
leginstructies voor een perfecte plaatsing en het juiste onderhoud.

Meer info op: www.hoebeek.be
Massief hout is een natuurproduct. De hier afgebeelde kleuren kunnen ietwat afwijken van de geleverde parketten.
Alle kenmerken en eigenschappen beschreven in deze brochure kunnen wijzigen zonder verwittiging.

Uw verkooppunt:

Solid wood
for Indoor & Outdoor
Hoebeek n.v.
Baeckelmansstraat 131 - BE-2830 Willebroek
Tel. +32-3-886 98 01 - Fax +32-3-886 85 68
hoebeek@hoebeek.be - www.hoebeek.be

Verantwoordelijke uitgever: Béatrice Hoebeek, Baeckelmansstraat 131- BE-2830 Willebroek.

Europees Eiken
Kwaliteitssortering

Bij ieder massief parket hoort een massieve plint. Plinten in dezelfde
afwerking als de vloer of schilderplinten. Hoebeek heeft de juiste
modellen en afwerkingen op stock, zodat uw parket perfect kan
afgewerkt worden.

