MAAK KENNIS MET DE UITGEBREIDE
COLLECTIE LAMINAATVLOEREN
VAN DOUWES DEKKER

Een inspirerend verbouwingsverslag

Galant / Visgraat Peterselie

FAMILIE VAN ROOIJEN

Krachtig / Solide, extra brede plank Oregano

PASSEND BIJ ELKE WOONSTIJL · SCHOON · LEVENDIG · WARM
SLIJTVAST · ONDERHOUDSVRIENDELIJK · GEMAK · PATRONEN

Een uitgebreide collectie met markante kwaliteiten

Vind de laminaatvloer die bij je past
Een nieuwe vloer vormt de basis van je interieur, is bepalend voor de sfeer
en moet jarenlang mee kunnen. Douwes Dekker geeft je keus genoeg!
GEPRODUCEERD MET NIEUWE TECHNIEK
ZEER NATUURGETROUWE VELLINGKANT

VISGRAAT
IN EEN GEHEEL NIEUW JASJE

De laminaatplanken uit de nieuwste Douwes Dekker collecties
Trots en Krachtig zijn geproduceerd met een knappe nieuwe techniek waardoor het patroon in de vloer doorloopt op de vellingkant.
Het beeld oogt dus ontzettend authentiek. Bovendien is de vloer
100% waterbestendig! De zijkanten van de plank zijn b
 eschermd
met een vochtafstotende coating en sluiten zó strak aan dat water
er eenvoudig niet in door kan dringen. Magnefiek!
Trots / Solide plank Marjolein

Met een visgraatvloer creëer je een woning vol karakter en
dynamiek. Deze actuele uitvoering van de visgraatvloer,
met de look and feel van een dekkend wit gelakte vloer, is
echt uniek en onderscheidend. Denk hierbij aan industriële
zwart metalen kozijnen en moderne design meubels. Een
geweldig contrast!
Galant / Visgraat Koriander

STRAK DESIGN
BETONLOOK TEGELS

ECHTE KRACHTPATSERS
EXTRA BREDE PLANKEN

Stoer is hét sleutelwoord! Deze betonlook laminaat-tegels
zijn beschikbaar in donker- en lichtgrijs. Ze zijn goed toe te
passen in een interieur van minimalistisch design, maar ook
in een robuust industrieel interieur. En heel prettig: ook deze
vloer is uitstekend te combineren met vloerverwarming!

Als jij iets doet, dan doe je het goed! Geen halve m
 aatregelen. Dus
kies je voor een laminaat in extra brede plank met een robuuste
look. Toon je krachtige karakter met deze ongekend sterke vloer,
die is afgewerkt met een bizar solide c oating. Kras-vast dus en
100% waterbestendig.

Enthousiast / Betontegel Anijs

Krachtig / Solide XL plank Mosterd

Haal Douwes Dekker in huis

met de Roomdesigner
Een vloer van Douwes Dekker thuis uitproberen om te zien of het
past bij het interieur? Dat kan! Scan de QR code, upload een foto
van jouw ruimte en kies je favoriete Douwes Dekker vloer.

SCAN MIJ

XL-vloer met vloerverwarming
EEN STIJLVOLLE LEEFKEUKEN
ALS MIDDELPUNT VAN DE WONING
Binnenkijken bij ondernemer Thomas van Rooijen en zijn
vrouw Emma. Toen vorig jaar hun kleine meid Rosie werd
geboren keken ze uit naar een ruimere woning. Ze vonden hun
nieuwe huis fijn op loopafstand van het gezellige centrum.
Wel was er sprake van een smaakverschil met de vorige
bewoner, het huis voelde kil en ongezellig aan. Dat moest
anders: het huis ging op de schop! Kort na de sleutel
overdracht stond de witte hoekkeuken al op Marktplaats!

Trots / Solide plank Salie

De oude vloer moest ook plaatsmaken. "Een vloer moet sfeer
en warmte brengen, dat misten we hier. Het is een ruime woon
kamer dus kozen we uit de uitgebreide c ollectie laminaatvloeren
van Douwes Dekker® de Solide, extra brede plank Oregano. Deze
zijn een stuk breder dan standaard laminaat, waardoor het zelfs
nog een vergrotend effect heeft". Deze laminaatvloer is geproduceerd met een nieuwe techniek waarbij het houtpatroon in de
vloer mooi doorloopt in de vellinggroef. De vloer werd buiten
gewoon strak gelegd, dankzij het unieke kliksysteem. De toplaag
van de vloer heeft een voelbare structuur die exact meeloopt
met het patroon eronder en is afgewerkt met een sterke coating.
Hierdoor is de vloer kras-vast en volledig waterbestendig, dat is
fijn met opgroeiende kinderen!

De nieuwe leef-keuken in stoer zwart-wit werd geplaatst in het Ook is deze vloer goed te combineren met de vloerverwarming
middelpunt van de woning, als een echte eyecatcher! De com- die eronder is aangelegd. "Heerlijk comfortabel en we zijn blij
fortabele barkrukken matchen uitstekend met het marmer- dat die lelijke radiatoren de deur uit zijn!".
look aanrechtblad en zijn perfect voor een gezellige borrel of
uitgebreid natafelen.
"Alles moest flink onder handen genomen worden in dit huis,
maar we zijn enorm trots en tevreden met het eindresultaat.
Alle wanden in de woning werden strak gestuukt, met voorzet- Dit stoere extra breed laminaat is echt een topper!".
wanden om de tv en keukenkasten in te bouwen. Boven het
Meer inspiratiefoto’s met laminaatvloeren zien?
keukeneiland creëerden de nieuwe bewoners een zwevend
Volg Douwes Dekker op Instagram via @douwesdekkervloeren
plafond, met indirecte v erlichting. Door het hele huis werd een
of kijk op www.douwesdekker.nl.
voortreffelijk muzieksysteem ingebouwd, volledig party-proof!

DOUWES DEKKER LAMINAAT IS UITERMATE GESCHIKT
IN COMBINATIE MET VLOERVERWARMING
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4. Mosterd

VIND JE DEALER OP

DOUWESDEKKER.NL

VOLG ONS OP
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SYMPATHIEK

2. Rozemarijn
5. Koriander
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2. Saffraan
5. Nootmuskaat

GARANTIE

1. Gember
4. Dragon
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