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COMFORT
behaaglijke warmte, 
esthetishe vrijheid

STIJL
uiteenlopende mogelijkheden 
in kleur en patroon

ONDERSCHEIDEND
stabiliteit, maatvastheid en 
een uitgekiende dikteverhouding 

HOLLANDS AMBACHT 
een hoogwaardig parketproduct 
van Parketfabriek Lieverdink

         SNEL 
GESCHIKT VOOR VLOERVERWARMING

ONEINDIG VEEL MOGELIJKHEDEN
Bamboe Caramel Plain pressed holland patroon 2- strooks.



COMFORT 
Steeds vaker is comfort de norm als het gaat om woon-
beleving. Vloerverwarming zorgt niet alleen voor een 
behaaglijk warme vloer, maar biedt de architect ook to-
tale esthetische vrijheid op het gebied van interieurin-
richting en sfeer. 

Woonruimtes voorzien van vloerverwarming gecombi-
neerd met parket geven de bewoner een ultieme bele-
ving van behaaglijkheid en comfort. 

Q2 tweelaagsparket is speciaal ontworpen om deze 
woonbeleving nog verder te optimaliseren. Door zijn 
unieke samenstelling en lage inbouwhoogte zorgt Q2, 
wanneer vol verlijmd op de basisvloer, voor een zeer 
goede warmtedoorgifte.

Door uitsluitend met natuurlijke grondstoffen te wer-
ken wordt een product verkregen dat aan de hoogste 
milieunormen voldoet  en tevens aan een gezond woon-
klimaat bijdraagt. Q2 parket verhoogt het leefcomfort.

Q2 EN VLOERVERWARMING:

• Groter wooncomfort:   behaaglijke warmte
• Beter voor de gezondheid: 

minder stof, dus minder allergische reacties
• Uitsluitend vervaardigd uit duurzame 
 en natuurlijke materialen
• 100% Hollands fabricaat:  

compleet vervaardigd in Nederland

Afrormosia stroken 90 mm. Eiken Sherazade Antique grey visgraat 90x450 mm.



STIJL 
Stijlbewust wonen is een teken van individuele keuzes 
die het mogelijk maken om een eigen stijl van de woon-
ruimte te maken. De vloer is daarbij een zeer belangrijk 
onderdeel dat het geheel draagt. De kleur, het motief en 
de gekozen afwerking bepalen in grote mate de sfeer 
van een huis. 

De parketvloeren van Q2 benadrukken deze belangrijke 
wooneigenschappen. Oftewel, Q2-vloeren helpen u de 
ruimte aan te passen aan uw persoonlijke  woonwen-
sen. Q2 biedt veel inspiratie met uiteenlopende moge-
lijkheden in kleur en patroon. 

Naast deze brochure biedt Q2 u ook een unieke online 
tool, de Parketnavigator, waarmee u zelf alle houtsoor-
ten en verouderde kleuren kunt combineren. Heeft u 
behoefte aan meer inzicht? Dan kunt u samen met uw 
Q2 dealer zelfs uw eigen interieur gebruiken om een nog 
gedegener keuze te maken en de vloer van uw dromen 
te kiezen. Informeer naar de mogelijkheden.

ASSORTIMENT:

• 40 Traditionele houtsoorten 
uit duurzaam beheerde bossen

• 15 Verouderde kleuren
• 5  Uniek vergrijsde Grigio kleuren
• 15 Doorleefde Sherazade kleuren
• 15 Geborstelde kleuren

Vraag naar de mogelijkheden 
van de diverse patronen!

Teak stroken 90 mm. Eiken QFQ visgraat 70x350 mm.



ONDERSCHEIDEND! 
Het unieke tweelaagsparket van Q2 onderscheidt zich 
door een perfecte stabiliteit, een nauwgezette maat-
vastheid en een uitgekiende dikteverhouding tussen de 
slijtlaag en de drager. 

Alleen lijmen volstaat. Vanzelfsprekend is een goede 
vlakke ondervloer als basis essentieel voor een uit-
zonderlijk eindresultaat. Naast behandeld en verouderd 
kan Q2 ook onbehandeld worden geleverd. De vloer 
zal dan ter plekke geschuurd en behandeld worden. 
Hierdoor krijgt deze de uitstraling van een traditionele 
 parketvloer en zal het een nog beter geheel vormen.

ALLES IS MOGELIJK!

Q2 leent zich uitstekend  voor het leggen van  al-
lerhande patroonvloeren, zoals  een blokmotief, 
vlechtmotief of een hongaarse punt in één of 
meer houtsoorten. Of een multicolor visgraat! 

Ook een aanrader: een sleets gemaakt antiek 
Beach blok. Eén van de 15 mogelijkheden uit de  
nieuwe Sherazade lijn, gebaseerd op de avon-
tuurlijke rauwheid van aangespoeld wrakhout.

Eiken Rustiek 1-bis visgraat 90x450 mm. Eiken Grigio visgraat Leisteengrijs 14x70 cm.
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