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Beautifloor Lamelparket

Beautifloor floors
		 for beautiful living
www.beautifloor.nl
Boston Mission Hill (414129)

eautifloor
Beautifloor Boston is een onderscheidende collectie lamelparket
vloeren. Hiermee kiest u voor een prachtige houten vloer met
een zeer warme, sfeervolle uitstraling en een optimale prijskwaliteitverhouding.
Het parket is verkrijgbaar in maar liefst 18 uitvoeringen en heeft een solide
opbouw van 3 lagen: een eiken toplaag met daaronder een haaks op elkaar
geplaatste populieren tussenlaag en onderlaag. Dankzij deze constructie is het
parket zeer stabiel, met een minimale werking en prettig loopgeluid.
Beautifloor Boston lamelparket is een natuurproduct, hierdoor is iedere
plank uniek en komen in de vloeren geen herhalingen voor. De vloeren
zijn verkrijgbaar in extra lange delen en verschillende breedtes. Ook zijn de
vloerdelen woonklaar geolied, waardoor de vloeren direct gebruikt kunnen
worden en een stijlvolle, matte finish hebben voor een extra natuurlijke
uitstraling.
Voor gemakkelijke plaatsing zijn de vloeren voorzien van het unieke Uniclic
systeem, waardoor ze eenvoudig zonder lijm te leggen zijn en gemakkelijk
gedemonteerd kunnen worden. Ideaal als u een vloer wilt meeverhuizen.
Wilt u meer informatie? Kijk op www.beautifloor.nl.

Boston Fenway (414128)
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De 18 Beautifloor Lamelparket dessins hebben verschillende
sorteringen, behandelingen, afwerkingen en voegen. Zo komen
al onze parketvloeren optimaal tot zijn recht.
Boston Dudley Square (414171)

Sortering

414122

414101

414123

414125

Select (AB)

Rustiek (D)

Extra rustiek (DE)

Intens rustiek (E)

Een selecte, AB, praktisch
noestvrije plank met
zichtbare houtnerf en kleine
noesten. De planken hebben
minimale kleurverschillen
en geen spint.

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

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

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.

414170

414128

414172

414171

414125

414129

Geborsteld

Handgeschraapt

Extra geborsteld

Diep geborsteld

Gerookt en geborsteld

Gerookt diep geborsteld

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

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

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

Bij een diep geborstelde
vloer wordt er meer druk
gezet op de staalborstels
om nog dieper reliëf te
creëren.

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

Naast het diepe reliëf
wordt deze vloer ook nog
gerookt, zo wordt een
extra verweerde look
gecreërd.

Behandeling
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Afwerking

414170

414150

414128

Onbehandelde look

Naturel geolied

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

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

414126

414127

Whitewash geolied

Wit geolied

Donker geolied

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

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

De mat robuuste look van
een donker geoliede vloer
maakt deze ideaal voor
een modern interieur.

Voegen

2
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414101

414123

414173

Koud

Langs de lange zijdes

Langs alle zijdes

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

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.

Een V4 voeg omlijnt alle
kanten van het paneel. De
individuele planken zijn zo
duidelijk zichtbaar en geven
de vloer een robuuste
uitstraling.
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Onze eigen Beautifloor iconen geven u inzicht in welke sortering,
behandeling, afwerking en voeg onze individuele vloeren hebben.
U vindt de iconen terug in alle collectiestalen in deze brochure.
Boston West End (414127)
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Neponset
414170

4

Dudley Square
414171

2
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Uphams
414172
Tweestrook

Boston 260 XL
Afmeting strook
Totale dikte en toplaag
Aantal m² per pak

4 dessins

: 26 x 220 cm
: 15 mm - 4 mm
: 3,43 m²

Hyde Square
414173

Boston Uphams (414172)
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Egleston
414151

Boston 220

2 dessins

Afmeting strook
Totale dikte en toplaag
Aantal m² per pak

: 22 x 190 cm
: 15 mm - 4 mm
: 2,51 m²

4

Seaport
414150

Boston Seaport (414150)
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Mattapan
414124

2

Dorchester
414122

2

2

Roxbury
414123

Roslindale
414125

Afmeting: 18,9 x 190 cm, pakinhoud 2,87m²

4

Fenway
414128

Boston 189

8 dessins

Afmeting strook
Totale dikte en toplaag
Aantal m² per pak

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

2

Ashmont
414126

4

Mission Hill
414129

2

West End
414127
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Boston 189
Afmeting strook
Totale dikte en toplaag
Aantal m² per pak

2

Forest Hills
414121

2 dessins
: 18,9 x 186 cm
: 14 mm - 3 mm
: 2,81 m²

2

Columbus Park
414120

Boston Columbus Park (414120)
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Boston Charlestown (414100)

Charlestown
414100

Boston 3-strook
Afmeting strook
Totale dikte en toplaag
Aantal m² per pak

Beacon Hill
414101

2 dessins

: 18,9 x 220 cm
: 14 mm - 3 mm
: 3,33 m²

Boston Beacon Hill (414101)
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Beautifloor Boston lamelparketvloeren
Met de Beautifloor Boston collectie haalt u warmte en sfeer in huis. Met diverse decoren
en verschillende uitvoeringen bepaalt u eenvoudig uw eigen stijl. Ga langs bij één van
onze Beautifloor dealers voor een advies op maat en bekijk zelf welke uitvoering past bij
uw woonwensen. U vindt de dealers op www.beautifloor.nl.
Vloerverwarming
Alle vloeren in de Beautifloor Boston Lamelparket collectie zijn vanwege de gunstige
warmteweerstand van ongeveer 0,10 tot 0,12 m² K/W geschikt voor vloerverwarming tot een
maximale oppervlaktetemperatuur van 27˚C van de dekvloer.
Luchtvochtigheid
Een houten vloer is gevoelig voor krimpen en uitzetten, waardoor het zeer belangrijk is voor een
gunstig binnenklimaat te zorgen in de woning. De gemiddelde luchtvochtigheid varieert over
het jaar genomen tussen de 30 en 60%. De vloeren hebben de minste werking wanneer de
luchtvochtigheid van de ruimte ± 55% (+/- 5%) bedraagt. Om dit te reguleren kunt u gebruik
maken van luchtbevochtigers en luchtontvochtigers. Vraag ernaar bij uw Beautifloor dealer.
Ondervloer
Voor het plaatsen van de vloeren dient altijd een dampdichte folie en een isolerende onderlaag
aangebracht te worden. Plaats op deze dampdichte folie een ondervloer van softboard panelen
of maak gebruik van een ondervloer met vochtscherm en schuim. Wij adviseren (afhankelijk van
de situatie) ondervloeren als Timbermate Excel, Heatfoil of Soundkiller. Vraag naar een geschikte
ondervloer bij uw Beautifloor dealer.
Acclimatiseren
Voordat een Beautifloor Boston vloer wordt gelegd moet het lamelparket 48 uur in de betreffende
ruimte acclimatiseren, bij een temperatuur tussen 18 en 22°C en een relatieve luchtvochtigheid

Boston Ashmont (414126)

van circa 55%. Laat de vloerdelen hiervoor in hun 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.
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Natuurproduct
Hout en olie zijn natuurproducten. Dat betekent dat geen plank gelijk is en kleurafwijkingen
kunnen ontstaan tussen de vloer die besteld is en de vloeren in de winkel. Dit is namelijk
afhankelijk van de houtsoort, lichtinval, kleur van de plank etc.
Onderhoud
Beautifloor lamelparketvloeren zijn woonklaar geolied en hoeven na plaatsing niet nabehandeld
te worden. De vloeren zijn eenvoudig in onderhoud en hebben een matte uitstraling. De
olie trekt diep in het hout en accentueert de houtstructuur. Voor wekelijkse, tussentijdse en
jaarlijkse reiniging en onderhoud van de vloeren adviseren wij de producten van WOCA. Gebruik
wekelijks Natuurzeep en jaarlijks Intensiefreiniger gevolgd door WOCA Onderhoudsolie. Eens
per kwartaal kunt u Olieconditioner gebruiken. WOCA levert daarnaast ook een Superontvlekker
voor plotseling ontstane spatten en vlekken en een Easy Neutralizer voor zwarte vlekken door
reacties met looizuur.
Garantie
Beautifloor lamelparketvloeren hebben een uitstekende kwaliteit. Mocht er toch een gebrek aan
het product zijn, dan kunt u aanspraak maken op de jarenlange garantie. Beautifloor biedt u een
prachtige vloer die u jarenlang woonplezier garandeert.

Voor meer informatie met betrekking tot plaatsing, onderhoud en garantie van uw vloer,
verwijzen wij u graag naar www.beautifloor.nl.

Boston Uphams (414172)
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Uw Beautifloor dealer:

De foto’s in deze brochure zijn slechts een kleurindicatie. Voor de juiste kleur van de vloeren verwijzen
wij u naar de stalen in de daarvoor beschikbare Beautifloor Boston vloerendisplay.

