Ben je op zoek naar een vloer voor jouw bouw- of verbouwproject? Spannend
en leuk tegelijk, want een vloer is een echte sfeerbepaler in huis. Uiteraard moet
hij er erg mooi uitzien, het liefst is hij ook gemakkelijk in onderhoud én kan hij
tegen een stootje.
Als ‘gemakkelijk installeren’ ook op jouw lijstje met voorwaarden staat, dan kan
je met ParquetVinyl toch al heel wat afvinken.
ParquetVinyl combineert alle troeven van parket met het onderhoudsgemak
van vinyl. Wil je de vloer in het hele huis? Geen probleem! ParquetVinyl is voor
élke ruimte geschikt: van het kleinste kamertje en de badkamer tot op zolder.
Ontdek er in deze brochure alles over!
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Wat is ParquetVinyl?
ParquetVinyl is de nieuwste generatie vinyl en in niets meer te vergelijken met de oude vinylsoorten
zoals vinyl op rol. Een onbuigzame drager op basis van kalksteen wordt gecombineerd met een
innovatieve toplaag die perfect de imperfecties van hout of steen weergeeft.
We hebben het dus over een stevige plank of tegel. Door de uitgekiende structuur valt ParquetVinyl
nauwelijks te onderscheiden van écht parket of een keramische tegel.
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1. Matte PU toplaag
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2. Transparante slijtlaag
3. Hoge resolutie decorfilm
4. Ultra sterke & rigide drager (RCB technology)
5. Geïntegreerde ondervloer

Extra tight
lock

De vloer is afgewerkt met een Tight Lock kliksysteem dat zorgt
voor een makkelijke en snelle installatie.

Bij sommige collecties is er een dempende ondervloer geïntegreerd in de plank of tegel. Dit heeft enkel
voordelen… Zo ben je zeker dat de kleine oneffenheden geneutraliseerd worden, kan je heel snel werken,
wordt het geluid gedempt en hoef je uiteraard geen extra ondervloer aan te schaffen.
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Bezorgd om je gezondheid en het milieu? Wij ook!
ParquetVinyl bevat geen ftalaten en stoot geen chemische stoffen, zogenaamde VOC’s,
uit. Bovendien kan het door zijn unieke samenstelling volledig gerecycleerd worden.
Zo is het 100% veilig en gezond voor mens, dier en natuur.

Ecofriendly

Beter dan het echte.
De uiterst realistische decors doen zelfs echte kenners twijfelen of het nu parket is of niet.
Onze designers sleutelen aan de decors tot die ook in de kleinste details kloppen. Daarbij wordt
het aantal unieke planken zo hoog mogelijk gehouden om het natuurlijke aspect perfect na
te bootsen.
De oppervlaktestructuur is verrassend echt: je ziet hout/steen, je voelt hout/steen. Daar gaan we best
ver in. Sommige collecties hebben een synchrone houtstructuur. Zie je een knoopje of een houtnerf
in het decor, dan voel je die ook.

Afgewerkt tot in de puntjes.
We hebben alles in huis om je vloer tot in de puntjes af te werken.
Plinten
Je kan kiezen voor plinten in dezelfde look van je vloer of voor schilderplinten die je de kleur van de muur geeft. Een klein detail met een groots
effect.
Profielen
ParquetVinyl kan je in één stuk door leggen tot 20 lopende meter. Heb je
toch een uitzetprofiel nodig? We hebben die op voorraad in de look van
je vloer of in strak metaal.
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Ondervloer – Acoustic Control
Een ondervloer is niet altijd nodig, maar heeft zeker troeven.
Kleine oneffenheden in de ondervloer (<2 mm) kunnen hiermee perfect opgevangen worden waardoor
ze onzichtbaar worden en de installatie veel vlotter gaat. Bovendien verbetert de akoestiek in de ruimte
zelf en zorgt de ondervloer voor een aangenaam loopgeluid.
Hadden we al gezegd dat ParquetVinyl en deze ondervloer perfect te combineren zijn met vloerverwarming? Uiteraard zijn er enkele voorwaarden, maar het is zeker mogelijk.

Geïntegreerde
ondervloer
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Sommige vloeren hebben een geïntegreerde ondervloer.
Let op dit icoon.

Van aanbouwruimte tot zolderkamer…
ParquetVinyl is werkelijk geschikt voor elke ruimte!
• Keuken of badkamer waar wel eens water kan vloeien?
• Een grote zolderruimte?

a

a

• Een glazen aanbouw waar het soms wat warmer wordt?
• Bovenop bestaande tegels?
• Op vloerverwarming?

a

a

a

Waterdicht
Geen druppel water komt erdoor! Ook geen emmer water. Vloeistof en vuil kunnen niet in
de vloer dringen en ook langs de naden of de click is er geen doorkomen aan. Je kan dus
op beide oren slapen: vieze geuren of schimmels kunnen zich niet ontwikkelen onder de
vloer.

Slanke krachtpatser
ParquetVinyl is slechts 4 mm dik (5 mm met geïntegreerde ondervloer), maar verbazend
sterk. Deze vloer kan tegen een stootje. Dus laat het leven zijn gang maar gaan!

Stabiel
Met kalksteen als basis voor de kernlaag is ParquetVinyl uiterst stabiel. Zelfs in direct
zonlicht of bij hoge temperaturen beweegt de vloer slechts minimaal. Hij is kleur- en
vormvast dankzij de PU-toplaag.
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“ Zelf leggen? Tuurlijk kan ik dat! ”

Zelf leggen? Yes, you can!
ParquetVinyl zelf leggen kan werkelijk iedereen. Daar hoef je absoluut geen handige Harry (of Henriette)
voor te zijn. Zelfs het visgraatmotief is haalbaar voor een goed voorbereide doe-het-zelver. Het geheim
zit ‘m in een vlakke ondergrond. Als je die hebt, ligt je vloer er in een mum van tijd.
Geen duur of professioneel gereedschap nodig.
Met deze 7 eenvoudige tools ga je vlot van start:

• potlood
• lat
• breekmes
• rubber hamer
• rolmeter
• afstandblokjes (8 mm)
• aanslagblokje

ParquetVinyl hoeft na aankoop niet te acclimatiseren.
Doordat ParquetVinyl erg bestand is tegen temperatuurschommelingen kan je meteen van start.
In de verpakking zitten eenvoudige leginstructies. Even lezen en je kunt beginnen ‘klikken’. Nog niet
overtuigd? Bekijk de installatievideo via de QR-code op de achterkant van de brochure.

Een vlakke ondergrond
Mocht je bestaande vloer niet helemaal vlak zijn, dan hoeft dit geen probleem te zijn: een ondervloer
doet soms wonderen. Sommige collecties hebben zelfs een geïntegreerde ondervloer.

Van snelle make-over tot heuse renovatie: kies ParquetVinyl!
Een bestaande vloer uitbreken is zwaar werk en niet altijd even simpel. Om nog maar te zwijgen over
de extra kosten die hiermee gepaard gaan. Een groot voordeel bij ParquetVinyl is dat het bovenop
bestaande vloeren kan geïnstalleerd worden mits die vlak en stevig is. Met een dikte van slechts 4 à 5 mm
is dit echt uniek.
ParquetVinyl plaats je zwevend. Wil je dit tijdelijk leggen in je huurwoning of op een studentenkamer?
Achteraf kan je je vloer ook weer vlot uitbreken.
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“ Van de zon moet je genieten. ”

Eenvoudig onderhoud.
ParquetVinyl onderhouden is kinderspel. Dagelijks eens vegen of stofzuigen om steentjes te verwijderen is – zoals bij elke andere vloer - aangewezen om krassen te vermijden. Verder onderhoud je de
vloer prima met een regelmatige dweilbeurt. Hierbij kan je je helemaal uitleven, want de vloer is immers
waterbestendig.

Favoriete vloer van huisdieren én hun baasjes
Een spoor van vuile pootjes door de kamer, de kat die in haar enthousiasme een bloempot omgooit of
je puppy die je verwelkomt in een tapijt van pluimpjes (en een kussen minder)… met ParquetVinyl kan je
hierom lachen. Je vloer is immers weer schoon in een handomdraai.
Wist je trouwens dat ParquetVinyl een uitstekende keuze is voor allergiegevoelige mensen?
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THE LOOK OF WOOD OR STONE
ParquetVinyl geeft je niet alleen ‘the ease of vinyl’, het gemak van vinyl. Je krijgt er ook ‘the look of wood’
of ‘the look of stone’ bij: het ziét eruit als echt parket of steen. En dat is goed, want het oog wil ook wat.
Daarom is dit niet zomaar vinyl met een print op. Het is een doordacht product met sterke technische
eigenschappen en een verbluffende look.

Welk model je ook kiest, weet dat je het probleemloos in elk type ruimte mag leggen.
Er zijn een paar technische verschillen, maar elke collectie beschikt over dezelfde troeven:
•

Supersterk

•

Eenvoudig kliksysteem

•

Makkelijk onderhoud

•

Kleur- en vormvast

•

Ideaal bij renovatie

•

Combineerbaar met vloerverwarming

•

100% recycleerbaar

•

Geen overgangsprofielen, dus een strakke look

•

Matte afwerking en een natuurlijke look

•

35 jaar garantie (residentieel gebruik) / 20 jaar garantie (commercieel gebruik)

Garonne
Victoria

Ivalo
12

Lugano
Sava
Yukon
Sava & Yukon-visgraat
Colorado
Amazon
Caldera
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Garonne
De Garonne is een collectie met grotere kleurvariaties binnen de planken. Deze houtlook benadrukt het
effect van natuurlijke planken het meest. De lichte borsteling en de subtiele knopen geven je vloer extra
persoonlijkheid.
Deze licht rustieke vloer kan veel stijlen aan. Hij past zowel in een rustiek, landelijk interieur als in een
moderne omgeving.

1213 mm

4 (0,40) mm
176 mm

I Garonne Mist

I Garonne Barista
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GARO-387 I Garonne Natural

GARO-206 I Garonne Latte

GARO-114 I Garonne Ristretto

GARO-386

GARO-388

I Garonne Barista

I Garonne Barista
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I Victoria Frost

I Victoria Creek

I Victoria Silver

Victoria
De Victoria oogt fris, puur en strak. Hier vind je geen grote knopen of grillige contrasten.
Deze collectie straalt rust en soberheid uit door de subtiele kleurnuances en structuren.
Deze ‘kameleon’ past in elke stijl.

1213 mm

4 (0,55) mm
176 mm

I Victoria Ocean

I Victoria Frost

VIC-701 I Victoria Silver

VIC-700 I Victoria Creek

VIC-703

VIC-702 I Victoria Black

VIC-289
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Ivalo
Verkies je een vloer zonder zware houtstructuren of intense kleurschakeringen? Dan zal Ivalo je zeker
kunnen bekoren. Het jonge decor krijgt extra pit door de dwarse zaagsnedes die hier en daar zichtbaar
zijn. Een trendy kleurenpalet met subtiele schakeringen zorgt voor gezelligheid zonder aan dynamiek
in te boeten. Ivalo is erg veelzijdig en door haar diepe borsteling ook erg aangenaam om op te leven.
De geïntegreerde ondervloer is fijn meegenomen.

Geïntegreerde
ondervloer

1213 mm

5 (0,55) mm
176 mm

I Ivalo Flax
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IVA-2694-IB I Ivalo Dark Malt

IVA-2695-IB

IVA-2697-IB I Ivalo Amaranth

IVA-2701-IB

I Ivalo Oat

IVA-2696-IB I Ivalo Cane

I Ivalo Barley

IVA-2702-IB I Ivalo Roasted Bean IVA-2703-IB I Ivalo Rye

IVA-2704-IB

I Ivalo Cane
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I Ivalo Amaranth
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Lugano
Bij Lugano kreeg elke plank unieke zaagsneden. Zo neigt hij naar ruw gezaagd hout en meet hij zich een
stoer imago aan. Er zijn weinig kleurschakeringen in de verschillende planken waardoor de vloer een
gevoel van eenheid brengt in de woning.

Zaagsnede: Om deze look extra kracht bij te zetten, werden er zaagsneden toegevoegd aan iedere plank. Zo heb je nog meer het effect
van een robuuste houten vloer.

I Lugano Amaro

I Lugano Granica

1213 mm

4 (0,55) mm
176 mm

I Lugano Lakrima

I Lugano Amaro

LUG-497 I Lugano Angliano

LUG-058 I Lugano Muskat

LUG-057

LUG-410 I Lugano Granica

LUG-060
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Sava
De Sava-collectie brengt rust in jouw interieur. De strakke, warme planken bevatten geen knopen en
weinig kleurschakeringen waardoor ze perfect matchen in een Scandinavisch of modern interieur.
De houtlook in zachte bruintinten voegt veel warmte toe aan de ruimte.
Sava Sand en Sava Almond bestaan ook in visgraat.

1213 mm

4 (0,55) mm
176 mm

I Sava Linen

I Sava Almond
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SAV-2254 I Sava Hazelnut

SAV-2250 I Sava Suède

SAV-2252

SAV-2251 I Sava Sand

SAV-2253

I Sava Linen

I Sava Almond

I Sava Suède
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Yukon
Rust en klasse, dat is wat Yukon uitstraalt. De zachte, naturelle kleuren worden gecombineerd met een
rustige houtstructuur met slechts hier en daar een knoopje. Toch wordt deze vloer nooit saai.
De diepe, realistische houtstructuur en het uitzonderlijk hoog aantal unieke planken doen je bijna
vergeten dat dit geen echt parket is. Deze vloer heeft een geïntegreerde ondervloer die zorgt voor
een gemakkelijke installatie en extra akoestisch comfort.

Geïntegreerde
ondervloer

1213 mm

5 (0,55) mm
176 mm

I Yukon Tan

I Yukon Beach
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YUK-2621-IB I Yukon Sea Stone

YUK-2625-IB I Yukon Desert Dune YUK-2626-IB I Yukon Mistral

YUK-2622-IB

YUK-2631-IB

I Yukon Dessert Dune
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I Yukon Beach

I Yukon Beach
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I Yukon Desert Dune

Sava & Yukon - visgraat
Een vloer in visgraatmotief is chique en elegant; een klassieker die helemaal terug is om
deze keer voorgoed te blijven. Een visgraatvloer matcht naadloos met zowel hedendaags
design als klassieke architectuur. Wil je die typische avant-garde sfeer ook in jouw interieur?
Dan kan dit zonder over buitensporige budgetten te moeten beschikken.

Voor onze visgraat-collectie hebben we de meest geliefde kleuren uit de Sava- en Yukon-collecties
geselecteerd. Beide collecties hebben een rustige uitstraling die de grandeur van een visgraatvloer
benadrukken.

Geïntegreerde
ondervloer

615 mm

5 (0,55) mm
123 mm

I Sava Sand

I Yukon Tan

SAV HB-2253-IB I Sava Almond

SAV HB-2254-IB

YUK HB-2621-IB I Yukon Desert Dune YUK HB-2626-IB I Yukon Mistral

YUK HB-2631-IB
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I Sava Almond

I Sava Almond

33

I Colorado Splash

I Colorado Splash

I Colorado Rapids

Colorado
Hier ervaar je de natuurlijke look en feel van hout het meest. Door de grote knopen, de barsten en
de diepere structuur van de planken krijg je het gevoel van een authentieke plankenvloer.
De gekleurde groef trekt subtiel de aandacht en bezorgt elke plank een eigen identiteit. Met deze vloer
kan je echt sfeer creëren in een landelijk of klassiek interieur.
Deze planken zijn bovendien uitermate geschikt voor intensief commercieel gebruik.

1213 mm

4 (0,55) mm
176 mm

I Colorado Splash

I Colorado Falls

COLO-1514 I Colorado Basin

COLO-1510 I Colorado Lake

COLO-1515

COLO-1512 I Colorado Rapids

COLO-1513
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Amazon
Als er in de hemel ParquetVinyl zou liggen, dan zou het “de” Amazon zijn. De unieke lange, brede planken
maximaliseren het ruimtegevoel. De oplossing om eenheid te brengen in grote ruimtes en tegelijk kleine
ruimtes groter te doen lijken.
Met zijn neutrale uitstraling kan je deze vloer ‘de gulden middenweg’ noemen. Amazon past in elk type
interieur, Scandinavisch strak, maar ook landelijk klassiek. De Amazon is extra slijtvast en dus ook geschikt
voor zeer intensief commercieel gebruik.

EXTRA BREDE & LANGE PLANKEN
DIKKERE SLIJTLAAG

1513 mm

4 (0,70) mm
223 mm

I Amazon Valley

I Amazon Flow
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AMA-1631 I Amazon Bay

AMA-1630 I Amazon Stream

AMA-1635

AMA-1633 I Amazon Lagoon

AMA-1636

I Amazon Valley

I Amazon Valley

I Amazon Valley

Caldera
Met een vloer uit de Caldera collectie haal je een echte tegel in huis. Je krijgt de look van een stenen vloer,
maar met de voordelen van ParquetVinyl: makkelijk te installeren en te onderhouden.
Bovendien voelt deze vloer helemaal niet koud aan. Er zijn drie verschillende tegelstructuren in twee
formaten. Doordat de tegels neutraal zijn van look, kunnen ze in elk interieur geïnstalleerd worden.

I Caldera Seasalt

Geïntegreerde
ondervloer

600 mm
615 mm

5 (0,55) mm

5 (0,55) mm
300 mm

I Caldera Basalt

I Caldera Basalt

CAL-1443-IB I Caldera Seasalt

615 mm

CAL-1442-IB I Caldera Stone

CAL-1444-IB
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I Caldera Seasalt

41

OVERZICHT

42

I licht rustiek

I rustiek

I steen

COLLECTIES

Afmetingen
mm

Dikte slijtlaag
mm

Slijtklasse

GARONNE

4 x 176 x 1213

0,40

Klasse 32
Commercieel gebruik

VICTORIA

4 x 176 x 1213

0,55

Klasse 33
Intensief
commercieel gebruik

IVALO

4 x 176 x 1213

0,55

Klasse 33
Intensief
commercieel gebruik

LUGANO

5 x 176 x 1213

0,55

Klasse 33
Intensief
commercieel gebruik

SAVA

4 x 176 x 1213

0,55

Klasse 33
Intensief
commercieel gebruik

YUKON

5 x 176 x 1213

0,55

Klasse 33
Intensief
commercieel gebruik

SAVA VISGRAAT

5 x 123 x 615

0,55

Klasse 33
Intensief
commercieel gebruik

YUKON VISGRAAT

5 x 123 x 615

0,55

Klasse 33
Intensief
commercieel gebruik

COLORADO

4 x 176 x 1213

0,55

Klasse 33
Intensief
commercieel gebruik

AMAZON

4 x 223 x 1513

0,70

Klasse 34
Zeer intensief
commercieel gebruik

CALDERA

5 x 615 x 615

0,55

Klasse 33
Intensief
commercieel gebruik

CALDERA

5 x 300 x 600

0,55

Klasse 33
Intensief
commercieel gebruik

I licht geborsteld

I diep geborsteld

I fijne groef

I uitgesproken groef

Oppervlaktestructuur

Groef

Geïntegreerde
ondervloer

Box inhoud

Aantal
unieke
panelen

Houtstructuur

groef 4V

nee

2.562 m²

10

Houtstructuur

groef 4V

nee

2.562 m²

10

Houtstructuur

groef 4V

ja

2.348 m²

20

Houtstructuur

groef 4V

nee

2.562 m²
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Houtstructuur

groef 4V

nee

2.562 m²

10

Synchrone houtstructuur
(EIR)

gekleurde groef 4V

ja

2.348 m²

20

Diepe houtstructuur

gekleurde groef 4V

ja

2.269 m²

28

Synchrone houtstructuur
(EIR)

gekleurde groef 4V

ja

2.269 m²

28

Synchrone houtstructuur
(EIR)

gekleurde groef 4V

nee

2.562 m²

10

Houtstructuur

gekleurde groef 4V

nee

2.362 m²

8

Steenstructuur

gekleurde groef 4V

ja

2.269 m²

4

Steenstructuur

gekleurde groef 4V

ja

2.340 m²
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