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welkom
Het moment waarop u de vloer van uw dromen kiest, hangt af van veel aspecten. U zult zich wellicht afvragen of de
vloer wel bij uw interieur past en welke kleur en welk patroon u het beste kunt kiezen. Is de door u te kiezen vloer
geschikt voor uw specifieke (gezins)situatie? Allemaal vragen die eigenlijk voor 100% juist beantwoord moeten zijn,
voordat u een definitieve keuze kunt maken. Via dit inspirerende Parketnavigatieboek willen wij u graag helpen om op
een eenvoudige manier tot de juiste keuzes te komen. Het boek is hiertoe grofweg opgesplitst in twee delen. Een hoofdstuk voor traditioneel parket en een hoofdstuk voor verouderd parket. Beide hoofdstukken tonen een keur aan interieurs,
houtsoorten, oplopend op kleur gerangschikt.
Hoofdhoutsoort en kleurfamilie
Aan de hand van de door ons geselecteerde hoofdhoutsoorten wordt de kleurtint van de vloer gekoppeld aan mogelijke
interieurs, meubels en accessoires. Hiernaast treft u hiervan een voorbeeld. Op basis hiervan kunt u in ieder geval alvast
bepalen wat u wel of niet mooi vindt. Verder treft u op de pagina steeds onder de hoofdhoutsoort vier houtsoorten binnen
dezelfde kleurfamilie. Wilt u over deze houtsoorten meer informatie hebben of wilt u zien hoe deze specifieke houtsoort
zich toont in een bepaald patroon of interieurtype? Dan kunt u terecht op www.lieverdink.nl. Van hieruit kunt u op interactieve wijze naar hartenlust combineren, door te klikken op de speciale button ‘parketnavigatieboek’.
Wij gaan ervan uit dat dit Parketnavigatieboek het keuzeproces gemakkelijker maakt, zodat uw droomvloer een stap
dichterbij komt. Wij wensen u veel inspiratie toe.

p a rk e t fa b ri e k li e v er d i n k
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t r a d i t i o ne e l p a r k e t
Ambachtelijk tapis
Traditioneel parket wordt ook wel het fundament van alle parketvloeren genoemd. Deze - al honderden jaren oude - legwijze
kenmerkt zich door de unieke bevestigingsmethode. Op ambachtelijke wijze worden de tapisdeeltjes één voor één geplaatst en
auhentiek gespijkerd op een, daarvoor geschikt gemaakte en
geplaatste, ondervloer. Na het plaatsen wordt de vloer handmatig
en met uiterste nauwkeurigheid door de parketteur geschuurd en
afgewerkt naar keuze. U krijgt daardoor een unieke vloer met een
eigen touch. Alle patronen zijn mogelijk. De meest bekende is wellicht het Versaillespatroon, vernoemd naar de unieke parketvloeren
in het gelijknamige paleis in Frankrijk. Traditioneel parket biedt
minimaal 50 jaar leefplezier.
Q2 semi tapis
Semi tapis vormt een perfecte aanvulling op ambachtelijke parketvloeren. Q2 semi tapis is een nieuw samengesteld product in
ons assortiment. Het staat voor een perfecte stabiliteit en een uitgekiende verhouding tussen de dikte van slijtlaag en drager. Q2
semi tapis kent een nauwgezette maatvastheid en is in dezelfde
maten verkrijgbaar als traditioneel ambachtelijk parket. Dankzij een
naadloze passing hoeft Q2 doorgaans minder geschuurd en gestopt
te worden, waardoor het product sneller verwerkt kan worden. Q2
semi tapis biedt uitkomst wanneer een minimale opbouwhoogte en
-tijd van belang is. Ten slotte leent Q2 semi tapis zich bijzonder
goed voor toepassing op vloerverwarming. Door de unieke opbouw
treedt namelijk weinig rendementsverlies op. Achter in deze brochure leest u meer over traditioneel parket op vloerverwarming.
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s fe e rfot o: houtsoort: maple | afwerking: gelakt | legwijze: brede delen 140 mm, zonder velling

traditioneel parket

1

1 maple gelakt
2 maple geolied

l i c h t ( b l o nd ) h o u t

3 a guatambu geolied / b guatambu gelakt
4 a essen geolied / b essen gelakt
5 a bamboe geolied / b bamboe gelakt

Maple (Esdoorn) is een harde houtsoort. Door de lichte kleurstelling en fijne nerf past het uitstekend in een modern interieur. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan een bourgognevloer van bredere parketdelen of aan een modern-klassiek patroon, zoals de dubbele visgraat.

3a

Brede parketdelen doen de ruimte langer lijken en vormen een tijdloos patroon. Een dubbele visgraat geeft de ruimte een exclusievere
uitstraling en herinnert aan oude tijden.
In een moderne inrichting staat het creëren van ruimte centraal. Dit
wordt bereikt door te kiezen voor een lichte kleur op vloer en wand.
Een moderne inrichting kenmerkt zich verder door geometrische
vormen en kleuren als wit, zwart en grijs. Een felle kleur is hier
heel goed mee te combineren. Herhaling van de gebruikte kleuren
in het interieur zorgt vervolgens voor rust en ruimte.

2

3b
4a

5a

4b
meer in spi r a ti e : www.lieverdink.nl
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5b

s fe e rfot o: houtsoort: eiken QFQ | afwerking: gelakt | legwijze: grote visgraat 140 x 560 mm

traditioneel parket

1

ge e l b r u i n h o u t

1 eiken QFQ gelakt

Eiken is een zeer populaire houtsoort. Door de neutrale kleurstelling
past het bij alle interieurs. Eiken QFQ is de meest rustige selectie
en kenmerkt zich door de unieke manier van zagen: door op de
nerf te zagen, ontstaat er een rustig oppervlak met karakteristieke,
glanzende spiegels.

4 a eiken rustiek extra geolied / b eiken rustiek extra gelakt

2 a eiken premier geolied / b eiken premier gelakt
3 a eiken rustiek 1-bis geolied / b eiken rustiek 1-bis gelakt
5 a eiken bruut geolied / b eiken bruut gelakt

2a
Een eiken vloer is verkrijgbaar in allerlei patronen, waaronder een
visgraatpatroon (met of zonder band en bies), een Hongaarse of
Weense punt, een blokpatroon of een volledig zelf bedacht patroon.
Maar ook een bourgognevloer in brede delen tot wel 250 mm is
prachtig uit te voeren in eiken.
Geelbruine tinten geven de ruimte warmte en gezelligheid. Deze
vloeren zijn dan ook goed te combineren met andere natuurlijke
materialen, veelal in natuurlijke of vergrijsde tinten. Bijpassende
accessoires en meubels hebben grillige, glooiende, organische
vormen, alsof ze rechtstreeks uit de natuur zijn ontstaan.

3a

2b
4a

5a

4b
meer in spi r a ti e : www.lieverdink.nl
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3b

5b

s fe e rfot o: houtsoort: robijn | afwerking: gelakt | legwijze: stroken 71 mm

traditioneel parket

1

1 robijn gelakt
2 robijn geolied

rozebruin hout

3 a beuken gestoomd geolied / b beuken gestoomd gelakt
4 a beuken premier golied / b beuken premier gelakt
5 a rood amerikaans eiken geolied

Robijnhout (Curupixa) is een tropische, harde houtsoort die in het
begin een rozegele kleur heeft. Deze verandert echter redelijk snel
richting geelbruin tot rozebruin. Robijnhout wordt veelal als alternatief voor het wat meer nerveuze beuken gebruikt en is toepasbaar
in bredere delen, stroken en patronen.

b rood amerikaans eiken gelakt

3a

2

Robijnhout past goed in een romantische inrichting. Hierbij worden
goed afgewerkte, sierlijke, glanzende en luxe materialen toegepast
met een rijke uitstraling. Denk bijvoorbeeld aan een kroonluchter.
De kleuren die worden gebruikt hebben soms een symbolische
betekenis. Maar ook pasteltinten en barokkleuren zoals goud en
zilver zijn populair in een romantisch interieur. Franse lelies, guirlandes en bloemen komen er veel in voor, doordat de natuur ter
inspiratie dient.

3b
4a

5a

4b
meer in sp i r a ti e : www.lieverdink.nl
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5b

s fe e rfot o: houtsoort: afzelia doussié | afwerking: geolied | legwijze: hongaarse punt 120 x 600 mm

traditioneel parket

1

1 afzelia doussié geolied

o r a nj e b r u i n h o u t

2 a afzelia pachyloba geolied / b afzelia pachyloba gelakt
3 a bilinga geolied / b bilinga gelakt
4 a muiracatiara FSC geolied / b muiracatiara FSC gelakt

Afzelia Doussié is een harde, tropische houtsoort met een warme
uitstraling. De kleur verandert van oranje naar roodbruin. Afzelia
Doussié kenmerkt zich door een rustige uitstraling en heeft onderling weinig kleurverschillen.

5 a sucupira amarelho geolied
b sucupira amarelho gelakt

2a
Afzeliaparket is verkrijgbaar in vele breedtes, zowel in stroken als in
patronen. Een Hongaarse Punt is bijvoorbeeld erg mooi. Wegens de
opvallende, dominante kleurstelling van de vloer is het aan te raden
om uw muren en meubels warm en neutraal te houden. Gebruik
niet te veel verschillende kleuren en houd de basis bijvoorbeeld
gebroken wit. Dit geeft een mooi contrast met de vloer. Herhaling
van de gebruikte kleuren zorgt vervolgens voor rust en ruimte.

3a

2b
4a

3b
5a

Kies voor ambachtelijke, duurzaam gemaakte meubelen in niet te
opvallende vormen. Authentiek, functioneel, praktisch en verzorgd
zijn hierbij de kernwoorden.
4b
meer in sp i r a ti e : www.lieverdink.nl
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s fe e rfot o: houtsoort: amerikaans kersen | afwerking: geolied | legwijze: stroken 90 mm

traditioneel parket

1

1 amerikaans kersen geolied
2 amerikaans kersen gelakt

roodbruin hout

3 a moabi geolied / b moabi gelakt
4 a keroewing geolied / b keroewing gelakt
5 a mahonie geolied / b mahonie gelakt

Amerikaans Kersen is een zachte houtsoort. Kersenhout kenmerkt
zich door de grillige vlammen. Door de geringe stamdikte is Amerikaans kersen alleen in smalle maten verkrijgbaar, zowel in stroken
als patronen.
Door de rode tint brengt de vloer een warme, knusse sfeer in de
ruimte. Kersenhout wordt vaak gebruikt in klassieke interieurs
met stijl. De dieprode kleur verrijkt de ruimte en ademt de sfeer
uit vervlogen tijden. Door gebruik te maken van donkere meubels,
komt deze sfeer nog beter tot zijn recht. Daarnaast is Amerikaans
kersen perfect in te passen in een meer landelijke omgeving met
bredere delen met vellingkanten.

3a

2

3b
4a

5a

Kies voor klassieke meubels gebaseerd op donker notenhout of voor
eiken gerookte meubels bij een landelijk karakter.
4b
meer in spi r a ti e : www.lieverdink.nl
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5b

s fe e rfot o: houtsoort: merbau | afwerking: geolied | legwijze: dubbele visgraat 90 x 450 mm

traditioneel parket

1

d o nk e r r o o d e n b r u i n h o ut
Merbau heeft een matig grove nerf met een onregelmatige draad.
Afhankelijk van het groeigebied zijn er soms geelwitte stipjes
zichtbaar. Dit zijn zouten die door de boom in de houtcellen zijn
opgeslagen. Deze zware, harde en stoere houtsoort laat zich goed
verwerken tot brede delen, maar komt ook uitstekend tot zijn recht
in stroken of patronen.

1 merbau geolied
2 merbau gelakt
3 a sucupira preto geolied / b sucupira preto gelakt
4 a purperhart geolied / b purperhart gelakt
5 a jatoba geolied / b jatoba gelakt

3a

2

Merbau vertoont vaak een fraaie glans. Soms voelt het hout enigszins vettig aan. In het begin zijn kleurverschillen zichtbaar. Deze
verdwijnen onder invloed van licht: de lichte kleuren worden donkerder, de donkere gedeelten worden daarentegen meestal lichter.
Wegens de opvallende, dominante kleurstelling van de vloer is het
aan te raden uw muren en meubels warm en neutraal te houden.
Gebruik niet te veel verschillende kleuren en houd de basis bijvoorbeeld gebroken wit. Dit geeft een mooi contrast met de vloer.

3b
4a

5a

4b
meer in spi r a ti e : www.lieverdink.nl
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5b

s fe e rfot o: houtsoort: afrormosia | afwerking: geolied | legwijze: visgraat 90 x 360 mm

traditioneel parket

1

1 afrormosia geolied

caramelbruin hout

2 afrormoisa gelakt
3 a bamboe caramel geolied / b bamboe caramel gelakt
4 a teak geolied / b teak gelakt

Afrormosia heeft een geelbruine tot donkerbruine kleur. Het hout
heeft een fijne, rechtdradige nerf, soms kruisdradig verlopend.
Afrormosia is leverbaar als stroken, bourgogne en patronen.

5 a muteneye geolied / b muteneye gelakt

3a

Tapisstroken zijn ideaal wanneer u een ruimte optisch groter wilt
maken. Door de relatief smalle deeltjes creëert u een grotere ruimtelijkheid. Dit in tegenstelling tot brede delen met grotere lengten.
Afrormosia tapisstroken zijn goed toepasbaar in combinatie met
vloerverwarming. Door de geringe dikte wordt de warmte goed
geleid en treedt er weinig rendementsverlies op.
Caramelkleurige vloeren passen goed in een sfeervol interieur. Deze
vloeren zijn dan ook goed te combineren met andere natuurlijke
materialen, veelal in natuurlijke of vergrijsde tinten. De accessoires
en meubels hebben grillige, glooiende, organische vormen alsof ze
rechtstreeks uit de natuur zijn ontstaan.

2

3b
4a

5a

4b
meer in spi r a ti e : www.lieverdink.nl
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5b

s fe e rfot o: houtsoort: basralocus | afwerking: geolied | legwijze: weense punt 71 x 355 mm

traditioneel parket

1

1 basralocus geolied

bruin hout

2 basralocus gelakt
3 a padoek geolied / b padoek gelakt
4 a arura vermelho FSC geolied

Basralocus is een duurzame houtsoort met van nature een vrij hoge
glans. Het hout kleurt naar een bruinrode gloed. Het heeft een
middelfijne tot matig grove nerf met soms warrig of kruisdradig
verloop. Basralocus is leverbaar in stroken bourgogne en patronen
in diverse afmetingen.

b arura vermelho FSC gelakt
5 kambala geolied

3a

Omdat bruin uit diverse andere kleuren is samengesteld, kunt u het
met veel kleuren combineren. Het is verstandig ervoor te zorgen dat
uw vloerkleur ofwel twee tinten lichter, ofwel een stuk donkerder
is dan de kleur van uw meubelen. Vloer en meubilair in dezelfde
kleur en houtsoort kán overigens wel, maar dan is het raadzaam
er een vloerkleed met een contrasterende kleur tussen te leggen.

2

3b
4a

Om de ruimte groter te laten lijken, wordt bij het gebruik van bruine
houtsoorten aangeraden de wanden en het plafond licht van kleur
te houden.

5

4b
meer in sp i r a ti e : www.lieverdink.nl
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s fe e rfot o: houtsoort: eiken premier gestoomd | afwerking: geolied | legwijze: stroken 90 mm

traditioneel parket

1

1 eiken premier gestoomd geolied
2 eiken premier gestoomd gelakt

d o nk e r b r u i n h o u t

3 eiken rustiek 1-bis gestoomd geolied
4 eiken rustiek 1-bis gestoomd gelakt
5 a eiken rustiek extra gestoomd geolied

Eiken bevat een hoog looizuurgehalte. Hierdoor is het mogelijk
om eiken te stomen of te roken, waardoor de houtsoort donkerbruin verkleurt. Gestoomde vloeren zijn uitermate populair op dit
moment. Dit komt onder meer door de prachtige kleurnuances die
door het stomen ontstaan. Door de vloer te olieën, ontstaat een
prachtige diepbruine kleur.

b eiken rustiek extra gestoomd gelakt

Gestoomde eiken vloeren passen goed in een sfeervolle of klassieke
inrichting. De vloeren zijn dan ook goed te combineren met andere
natuurlijke materialen, maar ook met goed afgewerkte, glanzende
en luxe materialen. Paneeldeuren, architraven en mooie, hoge,
witgelakte plinten mogen in dit interieur niet ontbreken.
Een gestoomde eiken vloer is verkrijgbaar in allerlei patronen, maar
ook een bourgognevloer in brede delen tot wel 180 mm is mogelijk.

3

2

5a

4

5b
meer in sp i r a ti e : www.lieverdink.nl
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s fe e rfot o: houtsoort: wengé | afwerking: gelakt | legwijze: grote visgraat 140 x 700 mm

traditioneel parket

1

1 wengé gelakt
2 wengé geolied
3 a panga panga geolied / b panga panga gelakt
4 a amerikaans noten geolied / b amerikaans noten gelakt
5 a ipé geolied / b ipé gelakt

zwartbruin hout
Wengé is een prachtige, zeer harde houtsoort. Een nieuw gelegde
vloer is geelbruin tot bruin van kleur. Na afwerking verkleurt de
vloer al snel naar donkerbruin tot zwartbruin. Door de grove nerf
heeft de vloer een bruinzwart gevlamd oppervlak.
Zwartbruine vloeren zijn ideaal om contrasten mee te creëren. Ze
combineren perfect met muren in een lichte kleur. De vloeren zijn
dan ook goed toe te passen in een moderne inrichting. Deze kenmerkt zich verder door geometrische vormen en kleuren als wit,
zwart en grijs. Een felle kleur is hier heel goed mee te combineren.
Herhaling van de gebruikte kleuren in het interieur zorgt vervolgens
voor rust en ruimte.

3a

2

3b
4a

5a

4b
meer in spi r a ti e : www.lieverdink.nl
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5b

verouderd parket
Oud ogende vloeren zijn momenteel niet voor niets erg populair:
door de authentieke uitstraling ontstaat een warme, sfeervolle vloer,
die de perfecte basis is voor een smaakvolle inrichting. De meeste
verouderde vloeren zijn geschikt voor vloerverwarming. Dat komt
de warme sfeer nog meer ten goede.

geschuurd

Verouderde vloeren zijn er in diverse uitvoeringen en kwaliteiten,
elk met een uniek, ambachtelijk verouderingsproces:
Geschuurd verouderd parket
Traditioneel (tapis) parket wordt altijd geschuurd tijdens het productieproces. Hierdoor ontstaat een gelijkmatig oppervlak, waarbij de
houtnerfstructuur minder duidelijk zichtbaar is. Hierdoor is de vloer
egaal van kleur en structuur. Dit geeft een rustige, traditionele sfeer.

geschaafd

Geschaafd verouderd parket
Bourgognevloeren (bredere delen) worden altijd geschaafd. Hierdoor wordt de oppervlakte van het hout opener en kan de olie
dieper in het hout komen op de zachtere delen en minder diep op
de hardere delen. De houtstructuur komt meer naar voren, zodat een
mooi samenspel van houtnerf en kleur ontstaat. Deze authentieke
uitstraling geeft een warme basis aan het interieur.
Geborsteld verouderd parket
Bij geborstelde vloeren wordt in een borstelproces het houtoppervlak “afgeborsteld”, waardoor het zachtere hout meer wordt
verwijderd dan de hardere structuur. Hierdoor komen de houtnerven
veel duidelijker naar voren. De vloer krijgt een robuust uiterlijk. De
randen van de vloeren zijn echter niet beschadigd en blijven strak.
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s fe e rfot o: verouderd eiken: sherazade sandscape white gold sand | legwijze: grote visgraat 120 x 600 mm

verouderd parket

1

t r a ns p a r a nt e w i t t i nt e n

1 sherazade sandscape white gold sand

Transparant geoliede vloeren laten duidelijk de houtnerfstructuur
van het hout zien. Door toepassing van wit getinte olie krijgt de
vloer een heel helder, licht oppervlak.

4 sherazade seaside antique pearl

Een voorbeeld van een vloer met een transparant witte tint is Sherazade White Gold Sand. Deze geschaafde, speciaal behandelde
en mild verouderde vloer is in diverse uitvoeringen verkrijgbaar.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan een bourgognevloer van brede
parketdelen of aan een modern-klassiek patroon, zoals een grote
visgraat (hier afgebeeld). Bijna alle uitvoeringen zijn geschikt voor
vloerverwarming.
Transparant witte vloeren passen goed in een sfeervolle of klassieke
inrichting. De vloeren zijn dan ook goed te combineren met andere
natuurlijke materialen, maar ook met goed afgewerkte, glanzende
en luxe materialen. Paneeldeuren, architraven en mooie, hoge,
witgelakte plinten mogen in dit interieur niet ontbreken.

meer in sp i r a ti e : www.lieverdink.nl
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2 grigio puur grijs wit
3 sherazade seaside antique white
5 verouderd eiken naturel wit

2

3

4

5

s fe e rfot o: verouderd eiken: sherazade sandscape desert earth sand | legwijze: hongaarse punt 140 x 700 mm

verouderd parket

1

na t u r e l t i nt e n

1 sherazade sandscape desert earth sand

Door geschaafde vloeren met een naturel olie af te werken, blijven
de prachtige, warme kleur en de structuur van het eiken behouden.
Eiken heeft een geelbruine kleur, wat de ruimte warmte en gezelligheid geeft.

4 verouderd eiken naturel rood

2 verouderd eiken naturel
3 sherazade sandscape burnt amber sand

Omdat eiken uit diverse andere kleuren is samengesteld, kunt u het
met veel kleuren combineren. Het is verstandig ervoor te zorgen dat
uw vloerkleur ofwel twee tinten lichter, ofwel een stuk donkerder is
dan de kleur van uw meubelen. Vloer en meubilair in dezelfde kleur
en houtsoort kan wel, maar dan raden we u aan er een vloerkleed
met een contrasterende kleur tussen te leggen.
Een voorbeeld van een naturel getinte vloer is de Sherazade Sand
scape Desert Earth Sand. Door de neutrale kleurstelling past deze
vloer bij vele soorten interieurs. De vloer is verkrijgbaar in allerlei
patronen, zoals bijvoorbeeld een Hongaarse punt van 140x700 mm
(links afgebeeld).

meer in sp i r a ti e : www.lieverdink.nl

36

37

5 verouderd eiken gerookt naturel

2

3

4

5

s fe e rfot o: verouderd eiken: gerookt wit geschaafd | legwijze: brede delen 210 cm

verouderd parket

1

gr i j st i nt e n

1 verouderd eiken gerookt wit, geschaafd

Grijstinten geven de vloer een mooi, sleets uiterlijk. Grijs getinte
vloeren zijn uitermate populair op dit moment. Ze worden dan ook
veel gebruikt door interieurarchitecten en stylistes. Een voorbeeld
van een grijs getinte vloer is Verouderd Eiken Gerookt wit. Door
het roken ontstaan prachtige, unieke kleurnuances.

4 sherazade nightshade twilight

2 verouderd eiken naturel grijs
3 sherazade sandscape burnt brown sand

Gerookte eiken vloeren passen prima in een moderne inrichting,
gekenmerkt door geometrische vormen en primaire kleuren, zoals
wit, zwart en grijs. Een felle kleur is hier heel goed mee te combineren. Herhaling van de gebruikte kleuren zorgt voor rust en
ruimte in het interieur.
Verouderd Eiken Gerookt witte vloeren zijn verkrijgbaar in allerlei
patronen, zoals een visgraatpatroon, een Hongaarse of Weense
punt, een blokpatroon of een volledig zelf verzonnen patroon. Ook
een bourgognevloer in brede delen met langere lengtes is bij deze
houtsoort prachtig (links afgebeeld).

5 grigio sluiergrijs
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meer in sp i r a ti e : www.lieverdink.nl
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s fe e rfot o: verouderd eiken: grigio leisteengrijs naturel | legwijze: brede delen 140 mm

verouderd parket

1

d i e p e gr i j st i nt e n

1 grigio leisteengrijs naturel

De kleur van de vloer, het plafond en de muren hebben optisch een
grote impact op hoe u de kamer ervaart. Zo kunt u er een ruimte
groter, kleiner, breder, smaller, dieper, hoger, lichter of juist warmer
mee laten ogen. Diepe grijstinten op de vloer in combinatie met
lichtgekleurde muren en plafond zal de kamer breder doen lijken.
Als u kiest voor een diepe grijstint op de vloer en een donker plafond, zal de ruimte lager lijken. Het is dus belangrijk uw vloerkeuze
af te stemmen op de rest van uw interieurwensen.

4 verouderd eiken gerookt grijs

2 sherazade seaside antique grey
3 verouderd eiken dubbel gerookt wit

Een voorbeeld van een diepe grijstint is Grigio Leisteengrijs. Deze
geschaafde, speciaal behandelde en mild verouderde eiken vloer is
enorm populair, vooral in brede delen. Diepgrijze vloeren passen
goed in een moderne, sfeervolle inrichting en zijn goed te combineren met andere natuurlijke materialen, veelal in natuurlijke
of vergrijsde tinten. De accessoires en meubels hebben grillige,
glooiende, organische vormen, alsof ze rechtstreeks uit de natuur
zijn ontstaan.

meer in sp i r a ti e : www.lieverdink.nl
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5 verouderd eiken dubbel gerookt grijs
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s fe e rfot o: verouderd eiken: sherazade nightshade gloam | legwijze: diagonaal blokpaneel 120 x 480 mm

1

1 sherazade nightshade gloam

verouderd parket

b r u i nt i nt e n

2 verouderd eiken gerookt zwart
3 grigio oud bruin naturel
4 verouderd eiken dubbel gerookt naturel

Klassieke interieurs kenmerken zich door authentieke materialen die
luxe en rijk zijn afgewerkt. Bijvoorbeeld zware houten of leren meubelen en patroonvloeren. Vaak is er een overdaad aan versieringen
en details, geïnspireerd op stijlperiodes uit de geschiedenis. Denk
aan plafonds met rozetten en sierlijsten, maar ook aan houtsnijwerk,
architraven en paneeldeuren. De meubelen worden symmetrisch
opgesteld, wat rust uitstraalt.
De geschaafde, speciaal behandelde en mild verouderde vloer Sherazade Nightshade Gloam past goed in een traditioneel, klassiek
interieur. De vloer is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, zoals
brede delen en visgraat, maar ook als diagonaal blokpatroon (links
afgebeeld). Wilt u uw klassieke interieur iets actueler inrichten,
dan is het aan te raden uw muren en meubelen warm en neutraal te
houden. Gebruik niet te veel verschillende kleuren en houd de basis
bijvoorbeeld gebroken wit. Dit geeft een mooi contrast met de vloer.

meer in sp i r a ti e : www.lieverdink.nl
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5 old patiné naturel
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s fe e rfot o: verouderd eiken: sherazade nightshade after glow | legwijze: stroken 90 mm

verouderd parket

1

r o o d b r u i nt i nt e n

1 sherazade nightshade after glow

Roodbruin getinte vloeren geven de ruimte een warme, knusse
sfeer. Ze laten de ruimte optisch wel wat kleiner lijken. U kunt
de ruimte echter weer optisch verlengen door te kiezen voor een
bourgognevloer met of zonder V-groef. Zo creëert u diepte in de
kamer. Plaats de stroken wel in de richting van het licht om het
effect extra te benadrukken. Door te kiezen voor plinten in dezelfde
kleur als de vloer zal de ruimte ook wat groter lijken.

4 grigio antiek rood

2 verouderd eiken dubbel gerookt rood
3 sherazade nightshade evening glow

Binnen deze categorie valt bijvoorbeeld de vloer Sherazade Night
shade After Glow. Deze geschaafde vloer is speciaal behandeld en
mild verouderd verkrijgbaar in diverse patronen. Kiest u voor stroken van 90mm breed, dan past hij goed in een moderne inrichting.
Moderne inrichtingen kenmerken zich door geometrische vormen
en primaire kleuren, zoals wit, zwart en grijs. Een felle kleur is hier
heel goed mee te combineren. Herhaling van de gebruikte kleuren
zorgt vervolgens voor rust en ruimte in het interieur.

meer in sp i r a ti e : www.lieverdink.nl
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5 old patiné amber
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s fe e rfot o: verouderd eiken: sherazade nightshade dusk | legwijze: loevenstein patroon

1

verouderd parket

1 sherazade nightshade dusk
2 verouderd eiken dubbel gerookt zwart

z w a r t t i nt e n

3 old patiné roet
4 sherazade seaside antique black
5 old nouveau dubbel gerookt zwart

Zwart getinte vloeren zijn ideaal om contrasten mee te creëren.
Ze doen het perfect in combinatie met muren of lambrisering in
een lichte kleur. Dergelijke vloeren passen goed in een moderne
inrichting, maar ook in een sfeervolle inrichting. Hoogwaardig
afgewerkte, glanzende en luxe materialen passen er prima bij.
Paneeldeuren, architraven en mooie, hoge, witgelakte plinten mogen
in dit interieur niet ontbreken.

2

3

De geschaafde, speciaal behandelde en mild verouderde eiken vloer
Sherazade Nightshade Dusk is een voorbeeld van een zwart getinte
vloer. Door speciale behandelingen heeft de vloer zijn donkere
kleur gekregen. Deze vloer is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen: van moderne stroken tot klassieke patronen, zoals de visgraat
en Hongaarse punt. Bijna alle uitvoeringen zijn geschikt voor
vloerverwarming.
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meer in sp i r a ti e : www.lieverdink.nl
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tips, onderho u d & g ar an t i e
Goed onderhoud
Voor een lange levensduur en een goede conditie van uw vloer is
goed onderhoud onmisbaar. Stofzuigen en ‘droog’ wissen vormen
hierbij de basis. Ook een goede schoonloopmat helpt beschadigingen door zand en ander vuil tot een minimium te beperken. Om
onnodig snelle slijtage te voorkomen, adviseren wij uitsluitend
onderhoudsmiddelen te gebruiken die door uw parketspecialist
worden geadviseerd. Deze zijn met zorg afgestemd op de specifieke
afwerking van de vloer waarvoor u gekozen heeft.

Vloerverwarming en vloerkoeling
De meeste houtsoorten in deze brochure kunnen, mits er volgens duidelijke richtlijnen wordt gewerkt, zonder problemen
worden verwerkt in combinatie met vloerverwarming en -koeling. Uw parketspecialist kan u vertellen of dit ook voor de
vloer van uw keuze geldt. Tevens kunt u op onze website bekijken, welke houtsoorten geschikt zijn op vloerverwarming en
-koeling. Of vraag naar het certificaat ‘Parket op vloerverwarming en -koeling’. Deze is verkrijgbaar bij uw parketspecialist.
Traditioneel, ambachtelijk parket in nieuwbouwappartementen
Traditionele parketvloeren kunnen probleemloos worden gelegd in appartementen. Door gebruik te maken van de speciaal ontworpen Accoustimaxx® ondervloer kunt u zonder problemen een traditionele parketvloer kiezen en laten leggen.
Uw parketspecialist kan u meer vertellen over hoe u zorgeloos kan genieten van de door u uitgekozen parketvloer. Wilt
u er meer over lezen? Vraag uw parketspecialist naar het speciale gratis informatieboekje ‘Traditioneel parket in appartementen’ en ontdek welke mogelijkheden er voor u zijn. Of kijk op www.lieverdink.nl.

Garantie
Alle vloeren van Parketfabriek Lieverdink worden geleverd met
een echtheidscertificaat. Dit betekent:

Optimale luchtvochtigheid
De basis van het onderhoud van uw vloer begint met het goed bewaken van de luchtvochtigheid. Een gezonde relatieve
luchtvochtigheid bedraagt 50% à 60%. Vooral in de winter is de luchtvochtigheid binnenshuis vaak te laag, soms amper
30%. Dit is echt te laag voor uw parketvloer; hout is “levend” materiaal.

• een absoluut unieke, maatvaste parketvloer, speciaal op bestelling
met de uiterste nauwkeurigheid voor u vervaardigd.
• de aanschaf van een degelijk en betrouwbaar, Hollands merkproduct.
U wordt derhalve beschermd tegen inferieure namaakproducten.
• de garantie dat uw vloer exact voldoet aan de gestelde hoge productiecriteria. Al voordat de vloer bij uw parketspecialist wordt
afgeleverd hebben de verschillende delen een aantal kwaliteitsproeven doorstaan, getoetst aan de Europese sorteringsnormen
(EN13227).
• e en maatschappelijk verantwoord houtproduct. Vloeren van Parketfabriek Lieverdink worden uitsluitend vervaardigd uit hout,
gewonnen uit duurzaam beheerde bossen.

Parketvloeren worden teruggedroogd tot een vochtpercentage van circa 7-9%. Dit percentage is in evenwicht bij een
luchtvochtigheid van circa 50-60%. Bij een verandering in luchtvochtigheid zal het houtvochtpercentage veranderen,
wat impliceert dat het hout krimpt of uitzet. Luchtvocht moet gedurende het stookseizoen worden toegevoegd om het
evenwicht te behouden, waardoor geen (of minder) krimpnaden kunnen ontstaan. Het is daarom verstandig dit middels
een luchtbevochtiger te regelen.
Om de verschillen in luchtvochtigheid goed in de gaten te houden en daar snel op te kunnen anticiperen, adviseren wij u verder
een hygrometer aan te schaffen. Meestal is een digitale variant het meest exact en deze hoeft verder niet geijkt te worden.

48

49

© 2012 skerp fc. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op
welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Getoonde kleuren en houtsoorten zijn slechts een impressie en kunnen derhalve afwijken van de werkelijkheid.

on l i n e v er d er n av i ge r e n!
Wij hebben dit Parketnavigatieboek voor u samengesteld, waarin wij
u aan de hand van kleurkeuze hebben willen inspireren. Wij hopen
dat het keuzeproces rond uw nieuwe parketvloer hierdoor wordt
vereenvoudigd. Wilt u zich nog verder verdiepen in de materie,
dan is het goed te weten dat alle in dit boek getoonde hoofd- en
subhoutsoorten tevens kunnen worden bekeken in de onlineversie
van het parketnavigatieboek. Deze vindt u via www.lieverdink.nl.
U kunt in deze applicatie op interactieve wijze alle houtsoorten
eenvoudig combineren met allerhande patronen en deze groot in
beeld brengen voor optimale inspiratie en inzicht.
Lieverdink’s Parketnavigator
Wilt u precies zien hoe een houtsoort, kleur en patroon zich verhoudt
in een specifiek interieur, dan bieden wij u in samenwerking met uw
parketspecialist de mogelijkheid verder te navigeren in Lieverdink’s
Parketnavigator. Dit speciaal ontworpen programma toont u vele
duizenden parketvloeren in meer dan 55 verschillende interieurs.
Ook is het mogelijk om een foto van uw eigen interieur te voorzien
van de vloer van uw keuze. Wilt u meer weten? Neem dan contact op
met uw parketspecialist. Hij is de aangewezen persoon om u via dit
speciale programma bij te staan bij het maken van de juiste keuze.
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Meer weten? www.lieverdink.nl
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w a a r d e : € 4,95

Logistiekweg 3, 7007 CJ Doetinchem, T (0314) 34 05 63, F (0314) 32 64 75, I www.lieverdink.nl

le v e ra ncie r v a n:
traditioneel parket in tapis en bourgogne | tweelaagsparket | verouderde vloeren
en de merken: Grigio | Old Nouveau | Old Patiné | Sherazade | Q2

Parketfabriek Lieverdink levert uitsluitend hout uit goed beheerde bossen en is tevens FSC® gecertificeerd.

