
Velvet
wood flooring collection
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Wie?
Wat?

Waarom?

authentics cognac
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‘Dubois-parquet’ is reeds meer dan 20 jaar een vaste waarde op de 
markt van houten vloerbekledingen. 

In de parketfabriek te Waregem (B) wordt met veel zorg massief parket 
gedroogd, geschaafd, uitgesorteerd en verpakt.

Het bedrijf ontwikkelde eigen collecties kant en klaar afgewerkt massief 
parket in unieke kleurschakeringen, oppervlaktes en afwerkingen. 

Op vraag van de markt werden deze collecties een aantal jaar geleden 
aangevuld met een programma meerlagenparket...

‘Velvet’ was geboren.

‘Velvet’ is niet zomaar een collectie meerlagenparket.
Een parketfabrikant als Dubois-parquet kan als geen ander kwaliteit

herkennen in het totaalaanbod aan samengestelde parketvloeren.
Bovendien gaat elke plank in België door de handen van onze 

afwerkers voor een laatste controle 
en het aanbrengen van de eindafwerking.

Velvet staat voor duurzaamheid, authenticiteit én 
budgetvriendelijkheid.

Drie ingrediënten voor een houten vloer die u blij zal maken.

In deze brochure kan u alle mogelijkheden ontdekken van deze collectie. 
Vraag bij de parketvakman naar onze stalenborden, zodat u ook kan 

voelen waarom we deze collectie ‘Velvet’ hebben gedoopt.
Veel succes !

Velvet



naturals pure
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Inhoud

Naturals - 6
Bitones - 8

Authentics - 10
Opaques - 12
Elements - 14

Houtkeuzes - 18
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Naturals
De ‘Naturals’, dat zijn 8 tinten die nauw aansluiten 

bij de natuurlijke uitstraling van het eikenhout. 
De twee lagen kleurolie beschermen de vloer en zorgen voor 

een eenvoudig te onderhouden oppervlak.
Deze collectie is klaar voor onmiddellijk gebruik.

natural

charcoal

titan grey

oyster
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Beschikbaar in volgende afmetingen en houtkeuzes:

dikte 10 mm (2 ply) / breedte 150 mm / houtkeuze AB of BC zie p18

dikte 14 of 15 mm (3-ply of MTX) / breedte 150 mm of 190 mm / houtkeuze AB, AB+ of BC zie p18

sky greypure

smoke white
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Bitones
In het ‘Bitones’ aanbod zitten 8 karaktertinten.

De afwerking telt drie lagen : 1 laag beits en 2 lagen kleurolie.
Dit procédé accentueert de tekening in het hout...de vloer krijgt daardoor 

een extra dimensie.

polar

taiga

steppe

obscur
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Beschikbaar in volgende afmetingen en houtkeuzes:

dikte 14 of 15 mm (3 ply) 
breedte 190 mm / houtkeuze AB, AB+ of BC zie p18

silkraw

camel pale
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Authentics
De eikenhouten toplagen van Authentics-collectie hebben een verweerd uiterlijk.

Eerst wordt het houtoppervlak verouderd en geborsteld, vervolgens werkt een 
reactieve beits in op de hoeveelheid looizuur in de plank. Elke plank krijgt daardoor 

een eigen patine. De afwerkingslaag is een olie-was combinatie.
Authentics-vloeren zijn robuust en origineel!

soda

pub

cognac

lounge
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Beschikbaar in volgende afmetingen en houtkeuzes:

dikte 14 of 15 mm (3 ply) 
breedte 190 mm / houtkeuze BC verouderd zie p18

cognacrock

malt
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Opaques
De Velvet ‘Opaques’ zijn gekleurd en mat gelakt.

Ze zijn daardoor bijzonder makkelijk te onderhouden. 
Een klassieke afwerking, maar met eigentijdse kleuren.

white veiloak veil

grey veil
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Beschikbaar in volgende afmetingen en houtkeuzes:

dikte 10mm (2 ply) / breedte 150 mm / houtkeuze AB of BC zie p18

dikte 14 of 15mm (3 ply) / breedte 150 mm of 190 mm / houtkeuze AB, AB+ of BC zie p18

white veil
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Elements
Met deze collectie biedt Velvet u de aardse kleuren van ‘de elementen’, toegepast 
op eik met A-sortering. Deze vloeren zijn geborsteld, gekleurd en geölied met een 

onderhoudsvriendelijke kunstharsolie.

frost

coal

swamp

dust
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Beschikbaar in volgende afmetingen en houtkeuzes:

dikte 14 of 15mm (3 ply) / breedte 190 mm / houtkeuze AB of AB+ zie p18

ash

ash



16

naturals titan grey



authentics cognac

17



Uit het brede spectrum aan kleurvariaties, knoopjes en houttekeningen sorteerde
Velvet 3 houtkeuzes. Van rustig over natuurlijk tot levendig... 

Aan u de keuze !

Houtkeuzes
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AB+ AB
Natuurlijke structuur met noesten 

(indien nodig opgestopt), houtnerf en 
zeer kleine kans op spintaandeel.

Natuurlijke structuur met kleine 
noesten en houtnerf.
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BC
Levendige kleurschakeringen, noesten 
(indien nodig opgestopt) en natuurlijk 

spintaandeel. Karaktervol uiterlijk.

Noot :
Maak steeds uw keuze op een voldoende 

groot en representatief staal.
De afbeeldingen hiernaast zijn slechts 

een indicatie en niet bindend.
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naturals pure
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naturals oyster
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Deze brochure werd zo representatief 
mogelijk gemaakt, maar kan nooit 

alle variaties in kleur en houttekening 
weergeven die eigen zijn aan een 

natuurproduct.

Uw vloer zal geen exacte kopie zijn van 
de foto’s uit deze brochure maar uw 

unieke en persoonlijke variant.

© 2018, Dubois-Parquet
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Dubois-Parquet
Industrielaan 5, 8790 Waregem - tel +32 56 62 01 12 - fax +32 56 60 98 00

info@dubois-parquet.be - www.dubois-parquet.be


