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Beautifloor floors
for beautiful living



De lamelparket collectie is verkrijgbaar in twee series met hun eigen afwerking: 

Boston, geolied hout, en Miami, gelakt hout. Beide toplagen zijn ontzettend 

slijtvast, erg mat in afwerking en in vele verschillende kleuren te verkrijgen. 

Elke plank bevat een eiken toplaag met daaronder een haaks op elkaar 

geplaatste houten tussenlaag en onderlaag. Door de solide opbouw van 

deze 3 lagen is het parket ontzettend stabiel, met een minimale werking en 

een fijn loopgeluid. Daarnaast is de vloer eenvoudig zonder lijm te plaatsen 

door de Uniclic klikverbinding. Zelfs meeverhuizen is geen probleem! Toch de 

vloer verlijmen? De Miami serie kan door de Uniclic Multifit verbinding zowel 

zwevend als verlijmd op de basisvloer geplaatst worden.

Beautifloor Lamelparket is een natuurproduct, hierdoor is iedere plank uniek 

en komen in de vloeren geen herhalingen voor. De vloeren zijn verkrijgbaar in 

verschillende lengtes en breedtes. 

Wil je meer informatie? Kijk op www.beautifloor.nl. 

Met een Beautifloor Lamelparket vloer haal je een prachtige écht 

houten vloer in huis met een warme, sfeervolle uitstraling en een 

optimale prijs-kwaliteitverhouding.

Boston Fenway (414128) 2



Miami Cooper (414302)

De 18 Beautifloor Lamelparket dessins hebben verschillende 

sorteringen, behandelingen, afwerkingen en voegen. Zo komen 

al onze parketvloeren optimaal tot hun recht. 
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Een selecte, AB, praktisch 
noestvrije plank met 
zichtbare houtnerf en kleine 
noesten. De planken hebben 
minimale kleurverschillen 
en geen spint.

Select (AB)

Met staalborstels wordt het 
hout subtiel opgeschuurd 
waardoor de planken na 
deze behandeling meer 
structuur krijgen. 

Licht geborsteld

Het oppervlak voelt  
geribbeld aan doordat 
staalborstels het zachtere 
hout uit de planken hebben 
geborsteld.

Geborsteld

De naam zegt het al, een 
extra geborstelde vloer 
wordt nog langer bewerkt 
met staalborstels voor een 
extra bewerkte look.

Extra geborsteld

Een D collectie met 
levendige structuren en 
kleuren. De opvallende 
panelen met opvulling van 
de noesten en mogelijk 
spint geven extra textuur.

Rustiek (D)
Door de gevulde noesten en 
barsten in deze DE houten 
planken heeft deze collectie 
een bijzondere structuur met 
verschillende dieptes. Ook is 
spint mogelijk. 

Extra rustiek (DE)
Bij deze E collectie komen 
design en textuur nog beter 
uit. Er is kleuronderscheid 
tussen de panelen en 
gevulde noesten, barsten 
en spint zijn mogelijk.

Intens rustiek (E)

Sortering

Behandeling

www.beautifloor.nl

414100

414305 414308

Naast het borstelen wordt 
de vloer gerookt. Door het 
roken van een houten vloer 
wordt de vloer donkerder 
van kleur. 

Gerookt en geborsteld

414126414120

Een met de hand 
geschraapte vloer zorgt 
voor nog meer relief. Zo 
wordt veroudering extra 
gesimuleert.

Handgeschraapt

414128

414305 414123 414125



www.beautifloor.nl

Een vloer die onbehandeld 
oogt, maar deze is geolied 
met een matte transparante 
laag parketolie. 

Onbehandelde look
Naturel geoliede panelen 
geven diepte en laten de 
natuurlijke houtstructuur zo 
goed mogelijk zien. 

Naturel geolied
Bij een whitewash geoliede 
vloer zijn de panelen voorzien 
van een witte toplaag die het 
hout witter maakt.

Whitewash geolied
Een wit geoliede vloer krijgt 
een witte, niet dekkende 
matte waas. Het geeft een 
vloer een rustige uitstraling.

Wit geolied
Een extra matte gelakte 
laag over het parket 
behoudt de natuurlijke look 
van het hout. 

Extra mat gelakt

Afwerking

414124 414123 414128 414126 414307

Een vloer waarbij de 
planken strak tegen elkaar 
aan liggen zonder voegen. 
Dit ziet u veel bij panelen 
die bestaan uit meerdere 
stroken.

Koud

De lengtes van de V2 plank 
zijn afgeschuind. De kopse 
kant sluit naadloos aan. Dit 
geeft een optisch ruimtelijk 
effect met een strakke, 
moderne look. 

Langs de lange zijdes
Een V4 voeg omlijnt alle  
kanten van het paneel. De 
individuele planken zijn zo 
duidelijk zichtbaar en geven 
de vloer een robuuste 
uitstraling. 

Langs alle zijdes

Voegen

2 4
414100 414123 414128



6Boston Egleston (414151)

Onze eigen Beautifloor iconen geven je inzicht in welke sortering, 

behandeling, afwerking en voeg onze individuele vloeren hebben. 

Je vindt de iconen terug in alle collectiestalen in deze brochure. 
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Yves
414306

Davie
414303

Evan
414308

Weston
414301

Delray
414305

Wilton
414304

Crandon
414307

Cooper
414302

2
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Afmeting plank
Totale dikte en toplaag 
Aantal m² per pak

Miami       Plank 8 kleuren

19 x 182 cm
13,5 mm - 2,5 mm
2,075 m²



Ashmont
414126

Roxbury
414123

Mattapan
414124

Fenway
414128

Roslindale
414125
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Afmeting plank
Totale dikte en toplaag 
Aantal m² per pak

Boston 189    Plank 5 kleuren

18,9 x 186 cm
15 mm - 4 mm
2,81 m²
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414302

414301

414120 414150
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414150

414308

414151 414304

414126



Seaport
414150

Egleston
414151
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Afmeting plank
Totale dikte en toplaag 
Aantal m² per pak

Boston 220     Plank 2 kleuren

22 x 190 cm
15 mm - 4 mm
2,51 m²



Boston Seaport (414150) 12
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Forest Hills
414121

Columbus Park
414120

14

2 2

Afmeting plank
Totale dikte en toplaag 
Aantal m² per pak

Boston 189     Plank/3-strook 
   3 kleuren

18,9 x 186 cm
14 mm - 3 mm
2,81 m²

Charlestown
414100

Driestrook. Afmeting: 18,9 x 220 cm. Pakinhoud: 3,33m2



in de betreffende ruimte acclimatiseren, bij een temperatuur tussen 18 en 
22°C en een relatieve luchtvochtigheid van circa 55%. Laat de vloerdelen 
hiervoor in hun gesloten, dampdoorlatende verpakking en leg ze plat op de 
grond. Na het acclimatiseren kunnen de vloerdelen uitgepakt en verwerkt 
worden. Zorg hierbij wel voor voldoende ruimte langs de muren, zodat de 
vloer kan werken (± 10 mm langs elke muur). Bij een zwevende installatie 
dient in elke deurdoorgang tevens een uitzettingsprofiel gebruikt te worden.

Natuurproduct
Hout is een natuurproduct. Dat betekent dat geen plank gelijk is en kleurafwijkingen 
kunnen ontstaan tussen de vloer die besteld is en de vloeren in de winkel. 
Dit verschil ontstaat door de houtsoort, lichtinval, kleur van de plank, etc. Geen 
enkele plank in een houten vloer is dan ook identiek aan een andere, net zoals 
ook geen enkele boom identiek is aan een andere. Het uiterlijk, de hoeveelheid 
en de grootte van spint, noten en barsten is afhankelijk van de geselecteerde 
sortering en afwerking. Dit zijn natuurlijke kenmerken van hout en kunnen niet 
beschouwd worden als een productfout.       

Onderhoud
Beautifloor lamelparketvloeren zijn woonklaar geolied of gelakt en hoeven na 
plaatsing niet nabehandeld te worden. Voor wekelijkse, tussentijdse en jaarlijkse 
reiniging en onderhoud van onze Boston serie adviseren wij de producten van 
WOCA. Door de hoogwaardige laklaag zijn ook de vloeren uit onze Miami serie 
eenvoudig te onderhouden met een lichtvochtige dweil en Quick-Step Clean.

Garantie 
Beautifloor lamelparketvloeren hebben een uitstekende kwaliteit. Mocht er toch 
een gebrek aan het product zijn, dan kun je aanspraak maken op de jarenlange 
garantie. Beautifloor biedt een prachtige vloer die je jarenlang woonplezier 
garandeert. 

Voor meer informatie met betrekking tot plaatsing, onderhoud en garantie van 
de vloer verwijzen we je graag naar www.beautifloor.nl.

Beautifloor Lamelparket vloeren 

Met de Beautifloor Lamelparket collectie haal je warmte en sfeer in huis. 
Met diverse decoren en verschillende uitvoeringen ontwikkel je al snel je 
eigen stijl. Wil je advies bij het vinden van de juiste lamelparket vloer voor 
jouw woonwensen? Bekijk alle series online op beautifloor.nl, stuur ons een 
e-mail met je vraag of ga (op afspraak) langs bij één van onze Beautifloor 
dealers voor advies op maat. Je vindt alle dealers op onze website. 

Vloerverwarming
Alle vloeren in de Beautifloor Lamelparket collectie zijn vanwege de gunstige 
warmteweerstand van 0,10 tot 0,13 m² K/W geschikt voor vloerverwarming tot 
een maximale oppervlaktetemperatuur van de dekvloer van 27˚C.

Luchtvochtigheid
Een houten vloer is gevoelig voor krimpen en uitzetten, waardoor een 
gunstig binnenklimaat in de woning ontzettend belangrijk is. De gemiddelde 
luchtvochtigheid varieert over het jaar genomen tussen de 30% en 60%. 
Houten vloeren hebben de minste werking wanneer de luchtvochtigheid van 
de ruimte 55% (+/- 5%) bedraagt. Om dit te reguleren kun je gebruik maken 
van luchtbevochtigers en luchtontvochtigers. Onze Beautifloor dealers kunnen je 
hiermee verder helpen.

Ondervloer
Voor een zwevende plaatsing dient altijd een dampdichte folie en een 
isolerende onderlaag aangebracht te worden. Plaats op deze dampdichte folie 
een ondervloer van softboard panelen of schuim. Bij een verlijmde plaatsing 
wordt geen isolerende onderlaag gebruikt en dient indien nodig een vloeibaar 
dampscherm aangebracht te worden. Wij adviseren (afhankelijk van de situatie) 
ondervloeren als Timbermate Excel, Heatfoil of Soundkiller. Vraag naar een 
geschikte ondervloer bij jouw Beautifloor dealer. 

Acclimatiseren
Voordat een Beautifloor Lamelparket vloer wordt gelegd moet deze 48 uur 
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Jouw Beautifloor dealer:
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21 De foto’s in deze brochure zijn slechts een kleurindicatie. Voor de juiste kleur van de vloeren verwijzen 

wij je naar de stalen in de daarvoor beschikbare Beautifloor Lamelparket vloerendisplay. De beschikbaarheid van producten of de producten zelf kunnen te allen tijde zonder 
kennisgeving wijzigen. Inhoud © 2021 door Peitsman B.V. - Beautifloor | info@beautifloor.nl. Alle rechten voorbehouden. Coverfoto: 414301. Achterkant: 414120.


