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COLLECTIES
Hollandsche Vloeren® biedt een collectie houten
vloeren zoals een houten vloer hoort te zijn.

Kies jij voor doorleefd en getekend
of strak, modern en veelzijdig?
De collectie van Hollandsche Vloeren® bestaat uit
7 families. Iedere familie heeft een eigen kleur
en afwerking en daardoor een eigen karakter.
De Families De Jong, Visser en Janssen zijn
geschaafde vloeren welke zich kenmerken door
een robuuste en rustieke uitstraling, getekend en
vol noesten. Liever strak en stijlvol? Kies dan voor
De Vries, Bakker, Smit of van Dijk! Deze vloeren zijn
geschuurd en veel rustiger in hun uiterlijk.

Gerrit Janssen

MAAK KENNIS MET DE
HOLLANDSCHE VLOEREN® FAMILIES!

Welke familie past bij jouw p ersoonlijke
woonbeleving?

FAMILIE VISSER
GESCHAAFD, EXTRA WIT GEOLIED
ONBEHANDELDE UITSTRALING

Marie Visser woonde jarenlang op het zonnige eiland
Aruba en wilde de beachhouse-stijl graag terugzien
in haar huidige woning. Deze eikenhouten vloer is
geschaafd, extra wit geolied en heeft een grove
structuur gecombineerd met een helder uiterlijk.

FAMILIE DE JONG
GESCHAAFD, WIT GEOLIED

FAMILIE JANSSEN / GESCHAAFD,
DUBBEL GEROOKT EN WIT GEOLIED

FAMILIE BAKKER / GESCHUURD,
GEBORSTELD EN EXTRA WIT GEOLIED

FAMILIE DE VRIES / GESCHUURD,
GEBORSTELD EN WIT GEOLIED

De eikenhouten vloeren van familie De Jong zijn
uniek in hun natuurlijke uitstraling. Deze familie
geeft met de subtiel aangebrachte witte olie het
onbehandelde eiken een lichte kleur en geeft je
woning meer karakter.

Bij de familie Janssen word je warm onthaald op
deze stoere, robuuste eikenhouten vloer. Door het
geschaafde oppervlak van de planken en het roken
van het hout wordt het karakter extra geaccentu
eerd. Perfect bij een industrieel interieur.

De familie Bakker heeft een oprechte passie voor
design en een voorkeur voor de frisse en natuur
lijke stijl die zo kenmerkend is voor de Scandina
vische look. Een authentieke licht houten vloer is
hiervoor de perfecte basis.

Deze geschuurde eiken vloer van Familie de Vries
voelt net zo warm en glad aan als hij eruitziet en
brengt je woonkamer echt tot leven. De eiken kleur
heeft een natuurlijke charme en past werkelijk in elk
interieur zonder dat het saai of voorspelbaar wordt.

FAMILIE SMIT / GESCHUURD,
GEBORSTELD, GEROOKT, WIT GEOLIED

De komende jaren zal deze eiken vloer het
fundament zijn voor feestjes, filmavonden, etentjes
en herinneringen. Deze no-nonsense familie houdt
van een stoere en robuuste look. Dat past bij de
industriële trend, waarbij veel materialen met een
grove onbewerkte uitstraling worden gebruikt.

ONBEHANDELDE UITSTRALING

LEGPATRONEN
Iedere familie kent gezinsleden die staan voor de manier waarop de vloer gelegd
wordt. Kies je voor het klassieke visgraatpatroon van Aafje, de brede rechte
planken van Gerrit of de hongaarse punt van Bertus? Op de achterzijde van deze
folder lees je welke gezinsleden per familie mogelijk zijn.
AAFJE

HENDRIK

MARIE

GERRIT

GUUSJE

BERTUS

Visgraat / 600 x 120 x 13 mm
4-zijdige mini-velling 0,8 mm

Planken / 180 mm breed x 13 mm
2-zijdige velling 1,7 mm

Gerrit van Dijk

Strook / 1200 x 120 x 13 mm
2-zijdige mini-velling 0,8 mm

NIEUW!
VINTAGE WITTE VLOER VAN DIJK
Een geheel nieuwe vloercollectie voor Hollandsche Vloeren®!
Deze vintage witte vloer ontbrak nog in het assortiment van Hollandsche Vloeren®.
Vloer familie Van Dijk oogt wit geschilderd, maar een tikje sleets en robuust.

FAMILIE VAN DIJK / GESCHUURD, GEBORSTELD,
EXTREEM WIT GEOLIED

De lievelingskleur van Aafje van Dijk is wit. In haar interieur heeft zij het wit in vele
verschillende tinten doorgevoerd. Het is zeker niet saai: met de juiste lichtinval
ontstaat een boeiend schaduwspel. Familie Van Dijk heeft lef en heeft in haar
familie extreem wit geoliede vloeren. Toch zit er veel contrast in: geen plank is
gelijk of egaal van kleur. Hierdoor geeft deze vloer een genuanceerd witte basis.

Hendrik Visser

Reuze visgraat / 900 x 180 x 13 mm
4-zijdige velling 1,7 mm

Planken / 220 mm breed x 13 mm
2-zijdige velling 1,7 mm

Hongaarse punt / 520 x 120 x 13 mm
4-zijdige mini-velling 0,8 mm

COMPLEET OVERZICHT
AAFJE

FAMILIES

GUUSJE

600 X 120 X 13 MM

1200 X 120 X 13 MM

HENDRIK

900 X 180 X 13 MM

MARIE

180 X 13 MM

GERRIT

220 X 13 MM

BERTUS

520 X 120 X 13 MM

DE JONG

GESCHAAFD, HARDWAX

VISSER

GESCHAAFD, HARDWAX

JANSSEN

GESCHAAFD, DUBBEL GEROOKT, HARDWAX

DE VRIES

GESCHUURD, GEBORSTELD, HARDWAX

BAKKER

GESCHUURD, GEBORSTELD, HARDWAX

SMIT

GESCHUURD, GEBORSTELD, GEROOKT, HARDWAX

VAN DIJK

GESCHUURD, GEBORSTELD, HARDWAX

CRADLE TO CRADLE CERTIFIED™
Hollandsche Vloeren® zijn gecertificeerd volgens Cradle to Cradle
Certified™ Zilver. De filosofie achter dit internationaal erkende milieu
keurmerk is dat alle materialen van een gebruikt product weer als
grondstof kunnen worden hergebruikt in een nieuw product.

VIND JE DEALER OP
WWW.HOLLANDSCHEVLOEREN.NL
EN VOLG ONS OP

JE DEALER >

Bij een Cradle to Cradle Certificering wordt een product beoordeeld
op vijf punten: samenstelling van de materialen, mogelijkheden tot
hergebruik, gebruik van h ernieuwbare energie, duurzaam waterbeheer
en sociale rechtvaardigheid. Hollandsche Vloeren® wordt op alle
criteria goed beoordeeld en is daarmee één van de weinige hout
producenten ter wereld die dit certificaat mag dragen.

