WEL DEGELIJK EEN VERSCHIL
Het Willemsduin

De Schoorlse Duinen

Visgraat of planken
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.

Seline Steba

inspiratie
Bonaire

IN GESPREK
MET BLOGGER

Bekend van:

HV 2018 # 01

Giethoorn

Visgraatparket
verrassend veelzijdig!
Hollandsche Vloeren® biedt een collectie houten vloeren zoals een houten
vloer hoort te zijn. Doorleefd en getekend. En enorm veelzijdig! Neem
bijvoorbeeld de visgraat, in het verleden kende men de visgraatvloer als een
chique basis, afgewerkt met contrasterende band en bies. Tegenwoordig
wordt de visgraat ook gebruikt als stoere basis voor een industrieel interieur. Kleurnuances en noesten geven een doorleefd uiterlijk, dat goed
aansluit bij het beton en staal dat vaak te vinden is in deze woonstijl.

Bonaire

Naam vloer

Fort Blauwkapel

Meijendel Duinen

De basis van je interieur
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.
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.

Vloerverwarming geen probleem
Je Hollandsche Vloer combineren met vloerverwarming? Geen p
 robleem!
Alle Hollandsche Vloeren® zijn opgebouwd uit een stabiele basis van
watervast verlijmd berken multiplex en een toplaag van echt Europees
eiken. Dankzij deze opbouw werken Hollandsche Vloeren® 

gering
in tegenstelling tot massieve vloeren en kunnen ze zonder zorgen
geïnstalleerd worden op vloerverwarming. Laat je voor de juiste ondervloer en installatiemethode adviseren door een van onze Hollandsche
Vloeren dealers, zij weten als geen ander hoe je met onze houten vloeren
optimaal kunt genieten van warmte en comfort aan je voeten!

Amerongen

In gesprek met interieurblogger en schrijver Seline Steba

“Op slag verliefd”
Woonliefhebber Seline Steba is werkzaam als freelance tekstschrijver
voor verschillende (woon)bladen en merken. Daarnaast heeft ze een eigen interieurblog waarop ze haar liefde voor styling en mooie sfeerbeelden deelt en haar volgers inspireert met handige woontips en mooie
foto’s uit haar eigen huis. Een nieuwe houten vloer stond al jaren hoog
op haar wensenlijst, maar ze vond steeds maar niet de ideale. T
 otdat ze
Hollandsche Vloer Alkmaar tegenkwam; ze was op slag verliefd!

Alkmaar

Scandinavisch interieur
De liefde voor interieur zat er al vroeg in
bij Seline. Al op jonge leeftijd veranderde
ze regelmatig haar kamertje en was ze in
de weer met kleuren en accessoires. Ze
omschrijft haar lichte en natuurlijke woonstijl als Scandinavisch, waar zachte k leuren
en neutrale materialen centraal staan.
Seline: “Geen Scandinavisch interieur zonder
een houten vloer, vind ik dan. Hoewel mijn
vorige vloer ook van hout was, kon ik met de
kleur niet echt uit de voeten. De gelige gloed
van het grenenhout deed afbreuk aan de
frisse, witte basis.”
“Bij de Alkmaar spraken de brede plank, het
rustige patroon en de stoere, bijna vergrijsde
look me meteen aan. Door de wit geoliede
kleurbehandeling is hij gemakkelijk te combineren en past hij uitstekend bij de rest
van mijn interieur. Bovendien, geen product
zo natuurlijk als hout: nerven en knoesten
zijn gewoon zichtbaar, maar door de vergrijsde en matte afwerking eist het niet alle
aandacht op. Een mooie mix van warmte
en rust. Daarbij was de vloer ook nog eens
direct klaar voor gebruik en is hij gemakkelijk
schoon te houden. Ideaal toch?”

@seline steba
“Ik heb gekozen voor lange, brede planken, maar in Scandinavische interieurs maken ze ook vaak
gebruik van patronen op de vloer. Bij Hollandsche Vloeren hebben ze ook een ruime keuze aan
visgraatpatronen, voor ieder wat wils dus. Overigens is de Alkmaar juist vanwege zijn rustige en
neutrale uitstraling ook een prima basis voor andere woonstijlen, wat dat betreft is het echt een
veelzijdige vloer.”

Seline’s gouden tip
“Volg je eigen gevoel wat styling betreft en blijf dicht bij jezelf. Gebruik anderen als inspiratie, maar
geef er je eigen draai aan. Het gaat allemaal om persoonlijkheid!”
Meer foto’s van de vloer bij Seline zien?
Volg haar op Instagram via @selinesteba en op www.selinesteba.com

ONZE COLLECTIES:

ALLE GESCHIKT VOOR VLOERVERWARMING

Natuurlijk wonen
Plank 22 cm breed
1. Alkmaar
2. Middelburg
3. Heerenveen

Geschuurde vloeren
Visgraat 12 x 60 cm
4. Assen
Visgraat 18 x 90 cm
5. Texel
1

Warm wonen
Plank 22 cm breed
1. Gulpen
2. Amerongen

Visgraat 12 x 60 cm
4. Meijendel duinen
5. Giethoorn
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Geschuurde en diep geborstelde vloeren
Plank 18 cm breed
4. Fort Ruigenhoek
5. Fort Markenbinnen
6. Fort de Gagel

Industrieel wonen
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Geschaafde vloeren
Visgraat 18 x 90 cm
3. Aruba
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Landelijk wonen
Plank 22 cm breed
1. Kennemerduinen
2. Soesterduinen
3. Waterleidingduinen
4. Gasterse duinen
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Visgraat 18 x 90 cm
3. Vlieland

1

Plank 22 cm breed
1. De Schoorlse duinen
2. Het Willemsduin
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Geschuurde en gerookte vloeren

Karakteristiek wonen
Plank 18 cm breed
1. Fort Blauwkapel
2. Fort Pannerden
3. Fort Rijnauwen
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Geschaafde en gerookte vloeren
Visgraat 18 x 90 cm
5. Bonaire
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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

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

cradle to cradle certificering wordt een product beoordeeld op vijf punten: samenstelling van de materialen,
mogelijkheden tot hergebruik, gebruik van hernieuwbare
energie, duurzaam waterbeheer en sociale rechtvaardigheid. Hollandsche Vloeren® scoort op alle fronten

JE DEALER

goed. Met een Hollandsche Vloer® maak je je sterk voor
duurzaamheid en help je mee ontbossing te voorkomen
zodat dieren en planten hun leefgebieden
behouden!

