Technisch infoblad
Boston Lamelparket - 3 strook
Beautifloor Boston Lamelparketvloeren
Een zeer onderscheidende collectie houten vloeren met
een warme, sfeervolle uitstraling en een optimale prijskwaliteitverhouding. Met diverse decoren en verschillende
uitvoeringen is er voor alle woonstijlen een geschikte
vloer.
Iedere plank uniek
Het parket is verkrijgbaar in maar liefst 18 uitvoeringen
met verschillende breedtes tot wel 26cm en lange delen
tot maar liefst 220cm. Doordat hout een natuurproduct is,
komen in de vloeren geen herhalingen voor en is iedere
plank uniek! Wel kan dit betekenen dat er 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. Spint is
tevens toegestaan.

en zonder lijm te leggen. Ook kunnen ze gemakkelijk
gedemonteerd worden. Ideaal als een vloer meeverhuisd
moet worden. De vloeren bestaan uit een eiken toplaag
met daaronder een haaks op elkaar geplaatste populieren
tussenlaag en onderlaag. Een zeer solide constructie met
een minimale werking en prettig loopgeluid.
Onderhoud
Alle vloeren in de Boston lamelparket collectie zijn
‘woonklaar geolied’. Dit betekent dat ze na plaatsing niet
behandeld hoeven te worden en direct gebruikt kunnen
worden. Ook zijn ze daardoor eenvoudig in onderhoud
en hebben ze een stijlvolle, matte finish met een zeer
natuurlijke uitstraling. Eventueel kunt u de vloer na
installatie voorzien van olie conditioner. Voor reiniging en
onderhoud van de vloeren adviseren wij de producten van
WOCA.

Vloerverwarming
Alle vloeren in de Boston Lamelparket collectie geschikt
voor vloerverwarming, met inachtneming van de
gestandaardiseerde specificaties.

Garantie
Beautifloor lamelparketvloeren hebben een uitstekende
kwaliteit. Mocht er onverhoopt toch iets met uw vloer
gebeuren, dan kunt u aanspraak maken op uw jarenlange
garantie.

Voorzien van Uniclic systeem
Dankzij het Uniclic systeem zijn de vloeren zeer eenvoudig

Kijk voor meer informatie over de collectie, plaatsing
en onderhoud op www.beautifloor.nl.

Technische informatie:
Toplaag:
Eiken
Tussen- en onderlaag:
Populier
Afmeting strook:
189 x 2200 mm
Pakinhoud:
(8 planken) 3,33 m²
Totale dikte:
14 mm
Dikte toplaag:
± 3 mm eiken
Dikte tussenlaag: 9 mm populierenhout lamellen (dwars)
Dikte onderlaag:
2 mm populierenhout fineer (lang)
Brandklasse:
Dfl-s1
Thermische weerstand:
±0,10-0,12m² K/W
Verbinding:
Uniclic® click systeem aan de lange en korte zijde.
Behandeling toplaag:
Natuurlijke olie, oxidatief (aan de lucht gedroogd). Na
installatie direct klaar voor gebruik binnenshuis. Het
WOCA olie-oppervlak draagt het IBR-keurmerk voor
“aanbevolen gezond leven”.
Garantie:

5 jaar (privé gebruik)

www.beautifloor.nl

