
ch
at

ea
u. Klassiek in  

een modern 
jasje. 

visgraatlaminaat.



Bij visgraatmotief dromen we weg naar 
statige kastelen en luxueuze landhuizen. 
Maar ook in hedendaagse woonkamers 
is dit patroon een unieke blikvanger. 
Elegant én gedurfd, klassiek én eigentijds. 
Met deze majestueuze vloer aan je voeten, 
beleef je gegarandeerd royale momenten 
in je eigen stijlvolle paleis. 

Tijdloze 
elegantie.



Chateau Java Brown

Chateau Charme Light Natural

Verwen jezelf met een luxevloer. 
Adembenemend mooi en praktisch, dus 
misschien wel jouw droomvloer? Onze Chateau-
collectie tilt jouw huis een niveau hoger, 
met alles wat je ooit wenste van een vloer: 
denk aan levensechte houtdecors, al dan niet 
in visgraatmotief, die ook nog eens extreem 
krasbestendig zijn en makkelijk in reiniging en 
onderhoud. Met deze premium laminaatvloer, 
leef je als een koning te rijk. 

Kies klassiek. Of lekker eigenzinnig. 
Hou je van de elegante look van visgraatparket? 
Die boots je perfect na met de korte, smalle 
planken en natuurlijke houtdecors uit onze 
Chateau-collectie. Ga voor een wow-effect in 
elke ruimte, met de geraffineerde uitstraling 
van deze vloer. Liever geen strakke, klassieke 
look? Laat je creativiteit de vrije loop. 
Combineer kleuren en probeer verschillende 
patronen. Zo til je zelfs dat wow-effect naar 
een ander niveau.

Schoonheid. 
Zonder zorgen.  
Dat wil jij  
toch ook? 



Zoek de vloer die bij jou past. Kies uit ons ruim aanbod 
van uitgebalanceerde decors. Hou je van het pittige Java 
of het rustgevende Charme? Of combineer je ze graag 
allemaal? Je vloer weerspiegelt jouw persoonlijke stijl. 
Al komt één element wel overal terug: de warme sfeer 
die de natuurlijke kleuren ademen. 

Ontdek  
de collectie.

Chestnut White 
Wood structure
62001162 (A)  
62001194 (B)

Texas Light Brown 
Real Wood structure
62001088 (A)  
62001089 (B)

Java Light Grey 
Wood structure
62001183 (A)  
62001164 (B)

Java Natural 
Real Wood structure
62001405 (A) 
62001407 (B)

Charme Light Natural
Real Wood structure
62001190 (A)  
62001166 (B)

Charme Black 
Real Wood structure
62001191 (A) 
62001167 (B)

4 groeven

natuurlijk 
houtdecor

premium
kwaliteit 

levenslange 
garantie

krasbestendig

visgraat
laminaat

504 x 84 x 8 mm

1 doos (A of B):  
24 planken, 1,02 m²

1 pallet (A of B):  
48 dozen, 48,77 m²



Chateau Charme Light Natural

Java Brown
Real Wood structure
62001189 (A)
62001165 (B)

Bloom Sand Natural 
Real Wood structure
62002172 (A)
62002173 (B)

Bloom Light Brown
Real Wood structure
62002170 (A)
62002171 (B)

Teak Brown
Wood structure – glanzend
62001193 (A)
62001169 (B)

Merbau Brown
Wood structure – glanzend
62001173 (A)  
62001163 (B)

Gyant Dark Brown
Real Wood structure – mat
62002164 (A)
62002165 (B)

Gyant Light
Real Wood structure – mat
62002160 (A)
61002162 (B)

Walnut Brown
Wood structure – glanzend
62002166 (A)
62002167 (B)

Texas Light Natural
Real Wood structure
62002158 (A)
62002159 (B)



Bepaal je 
eigen stijl. 
Zin om je eigen ding te doen? Dat kan 
met Chateau, dankzij vier verschillende 
legpatronen. Laat die creativiteit maar 
lopen! En ga voor je eigen stijl.

Visgraat 
A- & B-planken

Ladder 
A-planken,  
volledig verlijmd

Scheepsdek 
A-planken

Mozaïek 
A- & B-planken,  
volledig verlijmd

Geen krak in installeren? Geen nood.  
We leggen je stap voor stap uit hoe het moet. 
Je vindt de instructies in de verpakking of op 
de website. Begin alvast met deze tips:

- Lees vooraf de installatiehandleiding en 
volg elke beschreven stap. 

- Gebruik de Excellence Plus-ondervloer voor 
meer stabiliteit en minder contactgeluid. 

- Kies bijpassende accessoires voor 
een afgewerkt totaalplaatje. 

Scan de QR-code en bekijk de installatievideo. 

Eenvoudige 
installatie. 



Chateau Charme Black

Bijpassend Tprofiel
1000 x 40 x 8 mm 
2400 x 40 x 8 mm 
(L x W x H)

Bijpassend 
overgangsprofiel
1000 x 45 x 12 mm 
2400 x 45 x 12 mm  
(L x B x H)

Bijpassend eindprofiel
2400 x 28 x 8 mm  
(L x B x H)

Werk je prachtige vloer af met de 
juiste accessoires. Kies uit bijpassende 
plinten en profielen. En gebruik onze 
Excellence Plus-ondervloer voor meer 
stabiliteit en minder contactgeluid. 

Ondervloer 100% bijpassende plinten 100% bijpassende profielen

Het zit ‘m  
in de details. 

Excellence Plus 
vermindert het 
doorgangsgeluid 
met -21 dB. 
De ondervloer 
is geschikt voor 
vloerverwarming. 
(SEPLUS10)

Laminaat
reiniger
Deze biologisch 
afbreekbare, 
geparfumeerde 
laminaatreiniger 
is perfect voor het 
eerste onderhoud 
en voor regelmatig 
gebruik. 1 liter. 
(LC1000)

Bijpassende plint 
van 60 mm
Plaatsing: lijm of clips
2400 x 12 x 60 mm  
(L x B x H)

Bijpassende plint 
van 80 mm
Plaatsing: lijm of clips
2400 x 12 x 80 mm  
(L x W x H)

Bijpassende  
kwartronde plint
Plaatsing: lijm
2400 x 14 x 14 mm  
(L x B x H)



Chateau Chestnut White
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