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SPECIAL AANBOUW - ARCHITECTUUR- EN DESIGNPARCOURS IN EINDHOVEN - VLOERENTRENDS EN DESIGNTAPIJTEN - GLOEDNIEUWE MEUBELS EN ACCESSOIRES MET LEF

WIN

een designvaas
+ workshop!

Meer ruimte en licht
met een aanbouw
Vloerentrends
en designtapijten
Imperfect,
eigenzinnig

Accessoires met lef

Net van de
band gerold

83 gloednieuwe
meubels

Dagje Eindhoven

OKTOBER 2020

Architectuur- en designparcours

FOCUS

1

LICHTERE HOUTSOORTEN SCOREN HOOG
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Het succes van de Scandinavische stijl en
bekledingsmaterialen als het populaire berken
multiplex hebben er mee voor gezorgd dat veel
hedendaagse interieurs in bleke tinten baden. En
daar hoort ook een naturel vloer bij.
1 ‘Quercus Robur - 21-CLASSIC-220-WITOLIE-B’,
geborstelde, gestructureerde en geoliede eik, uit
de coll. 21 mm, € 92,40/m2, LaLegno

HOUT

3

De echte liefhebber van parket zal zich
niet laten verleiden door natuurgetrouwe en
soms goedkopere houtweergaves in laminaat,
keramische steen, of vinyl. Een authentieker
vloerproduct bestaat immers niet (op
natuursteen na, maar dat voelt niet warm aan
je voeten) en daar draait het nu meer
dan ooit om in onze interieurs.

BREDERE PLANKEN EN MEER PATRONEN

Visgraat en Hongaarse punt (bij visgraat verttonen de
groeven een trapsgewijs patroon; bij Hongaarse punt
ligt het bovenste deel van de planken tegen elkaar, in
een punt) blijven populaire patronen. Voor wie het
minder druk wil, zijn brede en lange planken nu erg
gewild, omdat de vloer dan minder groeven telt.
2 Parket ‘Romige eik extra mat - DIS4856S’ uit de
coll. Disegno, klik of lijm, € 84,95/m2, Quick-Step

PARKET TOONT TEXTUUR

Omdat laminaat, keramische steen en vinyl steeds
waarheidsgetrouwer worden, toont parket wat zijn
concurrenten niet (echt) hebben: textuur. Eik wordt
geborsteld (met een harde staalborstel worden de
zachtere houtvezels uit het hout geborsteld) zodat
de houttekening nog beter tot uiting komt en de
planken een doorleefde uitstraling krijgen.

4

3 ‘Fabrique’, uit de coll. Natural Genius, kleur
Corde, design Marc Sadler, geborsteld en geolied
high-tech berkenparket met onzichtbare voegen,
prijs op aanvraag, Listone Giordano

RECYCLEREN MET HOUT

Houten planken en latten kun je hergebruiken voor je
vloer. Houtafval ook – denk aan OSB-panelen, die
gemaakt zijn van houtspaanders en lijm en
tegenwoordig ook in een formaldehyde-vrije versie
bestaan. Ontwerpers leggen zich steeds meer toe op
alternatieve manieren om hout te hergebruiken,
waarin ecologisch en mooi samengaan.
4 Detail vloertegel gemaakt van lokale houtresten
van niet-commerciële plantaties, hars zonder
schadelijke VOS (Vluchtige Organische Stoffen) en
een onderlaag van FSC berkenmultiplex, 4 kl.,
dikte 24 mm, € 331 (excl. btw)/m2, Foresso
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