
 

 

 

 

ULTRA RESISTENTE HIGH TECH VLOER 

   
Ecologische bouwmaterialen zijn een must voor iedereen die een duurzame woning wil bouwen 

Daarom heeft DE WIJN Parket Projecten in zijn assortiment ecologische bouwmaterialen opgenomen.  

Naast het bamboe parket van MOSO, bieden we  vloeren aan. 

 

➊ Geoliede afwerkingslaag 

➋ Toplaag van echt hout 

➌  Powder Base 

➍ Watervaste HDF tussenlaag 

➎ Stabilisatielaag Brinell hardheid 

 

Wilt u weten hoe  het verschil maakt in uw 

woning, publieke ruimte of bedrĳfsgebouw?  

Neem contact op met www.dewijnparket.be !  

http://www.dewijnparket.be/


 

 

 vloeren hebben een sterk ecologisch karakter, dus minder milieubelastend. Ze worden geproduceerd 

volgens de principes van duurzaam bosbeheer. Daarnaast is ook het verbruik van hardhout tot een absoluut 

minimum teruggebracht, waardoor uit 1m3 maar liefst 800m2 aan  houten vloeren kan geproduceerd 

worden. Hierdoor is er dus minder houtkap en minder transport op de weg, wat dan weer beter is voor het milieu. 

Ook bij eindgebruik komt dit ecologisch karakter terug, door de geringe weerstand bij vloerverwarming, moet de 

klant dan ook minder verwarmen, wat uiteindelijk kostenbesparend is voor de klant en ook weer minder belastend 

voor het milieu. 

Kortom,  vloeren scoren op ecologisch vlak beter dan andere houten vloeren. 

Door het unieke productieprocédé, de volgende eigenschappen: 

- Uitermate geschikt voor vloerverwarming/koeling door 

beperkte dikte en hoge warmteweerstand (0,061m2k/w) 

- 100% ecologisch, Duurzaam bosbeheer/ FSC/ PEFC kenmerk 

- Zeer materiaal efficiënt, uit 1m³ hout maar liefst 800m² vloer, bij 

standaard parket is dit slechts 35m2  

- 5G clicksysteem, makkelijk te leggen en perfecte pasvorm 

- Herbruikbaar 

- Toplaag van puur hout 

- Geoliede afwerkingslaag 

- Verbeterde binnenluchtkwaliteit 

- Onderhoudsvriendelijk 

- Supervlekbestendig 

- Waterbestendige HDF-tussenlaag 

- Grote slijtvastheid, resistent, hard materiaal, bestand tegen druk 

en stoten, hoge slagvastheid en ook druk- en breukbestendig. 

- Rolstoelvastheid 

- Dimensionele stabiliteit heel hoog, geen last van uitzetten, 

krimpen of scheuren 

- Krasjes makkelijk weg te werken met conditioner 

- Geschikt voor kantoren, hotels, bedrijfsruimtes, restaurants, 

showrooms, dansscholen, publieke- en retailruimtes, etc.……. 

- Ook uitermate geschikt voor in de keuken, badkamer of toilet 

- Hoogste gebruiksklasse 34  

- Hoogste brandklasse voor houten vloeren Bfl-S1 

- Hoge slipresistentie R11 

- Afmeting 2200 x 223/283 x 11 mm 

Wilt u weten hoe  het verschil maakt in uw woning, 

publieke ruimte of bedrĳfsgebouw?  

Neem contact op met www.dewijnparket.be !  

 

http://www.dewijnparket.be/


 

 

NIEUW  Visgraat!  

Deze unieke houten vloer geeft karakter aan uw interieur. 

Afmetingen 774 x 129 x 11 mm 
 

     

     

 

 

 

Wilt u weten hoe  het verschil maakt in uw woning, 

publieke ruimte of bedrĳfsgebouw?  

Neem contact op met www.dewijnparket.be !  
  

http://www.dewijnparket.be/


 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u weten hoe  het verschil maakt in uw 

woning, publieke ruimte of bedrĳfsgebouw?  

Neem contact op met www.dewijnparket.be !  

http://www.dewijnparket.be/

