WEL DEGELIJK EEN VERSCHIL

Visgraatparket
of een planken vloer
Wat sluit aan bij jouw woonstijl?

Of je je nu thuis voelt in een stoer, modern of meer
klassiek interieur, Hollandsche Vloeren® biedt voor elke
smaak de juiste basis. Wij laten je graag de veelzijdigheid
van een visgraatvloer zien en de ruimtelijke uitstraling die
een robuuste plankenvloer je woning geeft.
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Visgraatparket
verrassend veelzijdig!
Wij Hollanders houden van gezelligheid.
De Hollandsche manier van leven vraagt om eerlijke
en natuurlijke vloeren die dit gevoel uitstralen, in
mooie warme grijs- en bruintinten. Na een drukke
dag is het heerlijk thuiskomen op een plek waar je
tot rust komt en de Hollandsche gezelligheid kunt
ervaren.

Naam
vloerDuinen
Meijendel

De visgraatvloeren van Hollandsche
Vloeren® zijn opgebouwd uit een stabiele
basis van watervast verlijmd berken
multiplex en een t oplaag van 3,6 mm echt
Europees eiken. Door deze opbouw werkt
de vloer gering in tegenstelling tot
massieve vloeren.

De basis van je interieur
Hollandsche Vloeren® biedt een collectie houten vloeren zoals een
houten vloer hoort te zijn. Doorleefd en getekend. En enorm veel
zijdig! In het verleden kende men de visgraatvloer als een chique
basis, afgewerkt met contrasterende band en bies. Tegenwoordig
is de visgraat ook in te zetten als een stoere basis voor je industriële
interieur, met veel nuances in de kleur en noesten voor een doorleefd
uiterlijk, dat goed aansluit bij het beton en staal dat vaak te vinden is in
deze woonstijl.
Maar daar houdt het niet op! Combineer je strak gelegde visgraatvloer
met zwart staal, een lederen bankstel en design items en je zult zien dat
deze vloer ook goed past in een moderne leefomgeving.

Gegarandeerd 30 jaar woonplezier.
Wel degelijk een verschil!
Dus of je je nu thuisvoelt in een moderne, industriële of klassieke woonsfeer, Hollandsche Vloeren® biedt voor elke sfeer de juiste basis en
gegarandeerd 30 jaar woonplezier. Dat maakt wel degelijk een verschil.
Het inrichten van een woonruimte begint immers bij de basis: een prachtige
vloer met lange levensduur.
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In gesprek met interieurblogger en stylist Marieke Rusticus

“Handig,
want ik heb vaak last
van veranderdrang”
Sinds kort mag ik me als stylist heel gelukkig prijzen met een echte
houten vloer. Daarbij heb ik gekozen voor Hollandsche Vloeren® in de
variant Schoorlse duinen. Ik was op zoek naar lekker brede p
 lanken,
die ons interieur een natuurlijke uitstraling zouden geven. Niet te
robuust of ruig, maar wel zo dat je gelijk ziet dat het echt hout is.

Goed combineren
Deze vloer past helemaal in mijn woonstijl. Ik hou
van modern gecombineerd met oude items en veel
persoonlijke spullen. Lekker rustig met veel basiskleuren en natuurlijke materialen. Daarom wilde
ik ook een echt h
 outen vloer, ik vind hout mooi en
duurzaam. Deze plankenvloer heeft een warme en
gezellige uitstraling. De extra wit geoliede Schoorlse
duinen is qua uitstraling vrij neutraal, zodat deze
vloer makkelijk is te combineren met mijn meubels
en accessoires. Erg handig, want ik heb nogal vaak
last van veranderdrang.
Persoonlijk vind ik de Schoorlse duinen goed bij
veel woonstijlen passen. Kort gezegd zit mijn
woonstijl tussen Vintage, Urban en Industrial in. Zo
zie je maar dat deze Hollandsche Vloer bij meerdere
woonstijlen past. Ik ben er zeker van dat we nog
heel veel jaartjes zullen genieten van deze mooie
warme vloer!
Op de website van Hollandsche Vloeren zal ik jullie
met een maandelijkse blog op de hoogte houden
over mijn bevindingen en 
ervaringen met mijn
nieuwe vloer. Daarbij geef ik jullie n
 atuurlijk ook de
nodige stylingtips. Ik hoop jullie t erug te vinden op
onze blog!

veranderdrang
Over Marieke
Styliste Marieke Rusticus (39) woont samen met Eddy Spaansen en is moeder van Mees (14)
en Eefje (10). Basset Simon neemt ook een belangrijke plek in het gezin in.
“Nadat ik in 2013 mijn blog was gestart, begon ik van daaruit al vrij snel stylingopdrachten te
krijgen. Zo is Marieke Rusticus Styling begonnen. In die vier jaar is er veel op mijn pad gekomen.
Ik heb een popup winkel gehad, ons huis en bedrijf kwam in het magazine vtwonen, mijn blog in
een bijlage van De Telegraaf, etcetera. In 2015 heb ik samen met Myrle Mulder het stylingbureau
uitgebreid met een webshop: www.shopmariekerusticusstyling.nl. Neem eens een kijkje!“

ONZE 4 COLLECTIES:
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Plank 22 cm breed
Groningen
Middelburg
Alkmaar
Heerenveen

5.
6.

Visgraat 12 x 60 cm
Assen
Utrecht
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DORPEN
1.
2.
3.
4.
5.

Plank 22 cm breed
Roden
Gulpen
Amerongen
Volendam
Domburg

6.

Visgraat 12 x 60 cm
Giethoorn
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DUINEN
1.
2.
3.
4.

Plank 22 cm breed
De Schoorlse duinen
Het Willemsduin
Kennemerduinen
Waterleidingduinen

5.
6.

Visgraat 12 x 60 cm
Castricumse duinen
Meijendel duinen
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EILANDEN
1.
2.
3.
4.

Visgraat 18 x 90 cm
Texel
Vlieland
Aruba
Bonaire

5.
6.

Visgraat 12 x 60 cm
Terschelling
Rottumerplaat
1

Cradle to Cradle Certified™
Hollandsche Vloeren® zijn gecertificeerd volgens
Cradle to Cradle Certified™ Brons. De filosofie
achter dit internationaal erkende milieukeurmerk
is dat alle materialen van een product kunnen
worden hergebruikt in een nieuw product of
als grondstof kunnen dienen. Bij een cradle to

cradle-certificering wordt een product beoordeeld Vloer® maak je je sterk voor duurzaamheid en
op vijf punten: samenstelling van de materialen, help je mee ontbossing te voorkomen zodat dieren
mogelijkheden tot hergebruik, gebruik van en planten hun leefgebieden behouden!

hernieuwbare energie, duurzaam waterbeheer
en sociale rechtvaardigheid. Hollandsche Vloeren®
scoort op alle fronten goed. Met een Hollandsche

VIND JE DEALER OP WWW.HOLLANDSCHEVLOEREN.NL EN VOLG ONS OP

