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Par-ky vloeren, met een
toplaag in echt hout,
worden in België met de
grootste zorg geproduceerd !
MADE IN

met leuke
trendtips

BELGIUM
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Samen de vloer
KIEZEN die bij je past
Over smaak valt niet te twisten. We hebben zo
allemaal onze eigen visie over trends en kleuren, en
net dat maakt ons zo uniek. Ook bij de keuze van
ons interieur hebben we vaak een verschillende
smaak, maar dankzij onze enorme variëteit is er
voor elk wat wils! Naast de keuze uit 21 kleuren zijn
er ook de verschillende formaten en stijlen zoals
patroonvloeren, strakke of rustieke vloeren in eik en
voor de durvers zijn er de karaktervolle vloeren met
exotische houtsoorten. Door die uitgebreide keuze
past Par-ky bij elk interieur, gaande van een landelijke
woning tot een moderne bel-etage.
Wij nemen u in dit magazine mee op ontdekkingsreis.
Laat u inspireren door onze vele interieurtips en
ontdek een 'friendly floor' die écht bij u past!

Keuze uit
21 kleuren

een overzicht vind je
op pagina

43

alle technische
informatie
vanaf pagina
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4 PATROONVLOEREN

friendly floors

PATROONVLOEREN
hipper dan
ooit voorheen

Ook al bestaan deze prachtige patroonvloeren
al jaren, ze zijn hipper dan ooit. Laat je echter
niet misleiden, deze trend is er eentje die blijft.
Patronen zorgen voor een unieke touch in uw
interieur en passen zowel in een authentieke
woning zoals een herenhuis als in een
hypermodern interieur. Maak uw keuze uit onze
Twist collectie, ideaal voor grote ruimtes, of onze
allernieuwste Swing die zich ook perfect leent tot
kleinere oppervlaktes. Bovendien zijn beide
collecties beschikbaar in verschillende kleuren en
houtsoorten, waardoor u gegarandeerd een vloer
vindt in harmonie met uw interieur.

GEOMETRIE - KLASSE - AUTHENTIEK - STIJLVOL
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DESERT OAK
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TEAK

PATROONVLOEREN

Gezelligheid troeflimjekt e tinten
natuur

Stel zelf uw kleurenpallet samen en bepaal welke tinten in
uw interieur passen. Stem uw vloer af op uw inrichting en
zorg op die manier voor een interieur dat rust en harmonie
uitstraalt. De natuurlijke tinten van een houten vloer
creëren een ongeëvenaarde warmte en gezelligheid!

NIEUW
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Kan ook in
dubbele visgraat
gelegd worden
IVORY OAK
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SMOKED WALNUT

PATROONVLOEREN 9

PATROONVLOEREN

Keuze uit 5 klrmeuatrenen
in 2 plankfo
Patroonvloeren zijn de laatste trend
in interieurdesign en Par-ky speelt
daarop in met zijn innovatieve
fineervloeren. Wij combineren
unieke patronen in echt hout met
het installatiegemak van laminaat.
Zo kan onze Twist+ collectie, met
geïntegreerde kurklaag, dankzij het
Uniclic® systeem eenvoudig geplaatst
worden in een enkelvoudige
of dubbele visgraat en zelfs in
vierkanten.
Onze allernieuwste Swing, die met
zijn kleiner formaat ook ideaal is in
kleinere ruimtes, maakt de installatie
zelfs nóg gemakkelijker dankzij het
fold-down kliksysteem Unifit X®.
De pattern calculator helpt je om de
berekening en installatie van beide
patroonvloeren te vergemakkelijken
(patterns.par-ky.com). Leginstructies
vind je op
www.par-ky.be/ned/downloads

EUROPEAN OAK

IVORY OAK

DESERT OAK

SMOKED WALNUT

TEAK
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CLIFFSIDE OAK

PURE EIKEN 11

friendly floors

PURE EIKEN

Schoonheid in zijn
puurste vorm
Als je van het mooiste hout wil genieten, kies dan voor
deze pure eiken. De focus ligt hier op een zuivere,
strakke kwaliteit, zonder rustieke knopen.
Hoe dunner de toplaag, hoe zuiverder het hout, en
daarom is onze fineervloer met een
0,6 mm toplaag dan ook onze grootste troef. Deze
PREMIUM kwaliteit biedt u
het allermooiste van de natuur!
Maar bent u op zoek naar een vloer met dikkere toplaag
van 2 mm zonder knopen, dan is de SELECT kwaliteit vast
en zeker iets voor u !
Meer info over deze kwaliteiten vindt u
op pagina's 44-45

HELDER - RUSTIG - STRAK - TIJDLOOS - MOOI

12 PURE EIKEN

IVORY OAK
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Groot, klein,
breed of smal?
De grootte van de ruimte is
bepalend voor het formaat
van de planken. Voor kleinere
ruimtes kiest u best smalle korte
planken. In grote ruimtes komen
brede lange planken beter tot
hun recht. Ook de richting
van de planken heeft zijn
invloed. Lange planken in de
lengterichting van een ruimte
geplaatst laten deze ruimte nog
langer uitschijnen.
Dankzij de 9 verschillende
plankformaten biedt Par-ky een
oplossing voor elk interieur!
Meer informatie op p 47.

DESERT OAK

CHOCOLATE OAK
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mooie afwerking mett !
bijpassende Par-ky plin

MILK OAK

Tips voor
de baby kamer

1. Kies voor zachte tinten zodat uw baby tot rust komt. Een vloer met
een lichte kleur zoals deze Milk Oak in combinatie met een accentmuur is
momenteel trendy en zorgt voor een mooi geheel.
2. Echt hout maakt het extra warm en gezellig. Dankzij de toplaag in echt hout
is Par-ky een ideale vloer voor de babykamer.

3. Onderhoudsvriendelijk en hygiënisch. Par-ky is afgewerkt met 8
vernislagen en de V-groeven zijn voorzien van de ‘Ultrafresh’ antibacteriële
bescherming en de Aqua Sealing Complete technologie. Hierdoor is het hout
goed beschermd tegen eventuele ongelukjes en met onze speciaal ontwikkelde
Par-ky Cleaner is onderhoud écht kinderspel.

PURE EIKEN 15

WIT brengt
altijd RUST
NIEUW
2018

CRYSTAL OAK
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Viltjes aan de poten helpbeenschermen !
uw houten vloer nóg beter te

NIEUW
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CANYON OAK

PURE EIKEN 17
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In harmo
Bij een harmonieus interieur is het van groot belang
dat u alle elementen in de ruimte op elkaar afstemt.
Denk daarom goed na over het kleurgebruik en het
toevoegen van meubels en accessoires. Probeer vast
te houden aan de stijl die u voor ogen hield bij de
start van uw inrichting. Blijf in een bepaald kleurthema
en ga aan de hand daarvan verder met de inrichting.
Dankzij het uitgebreide kleurengamma van Par-ky vindt u
vast een vloer die bij uw stijl past.

je
jBi zettafeltjes of een stoffen poef
creëren een huiselijke sfeeer

18 PURE EIKEN

ANTIQUE OAK
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PURE EIKEN
Trendy Oaks

EUROPEAN OAK

IVORY OAK

UMBER OAK

MILK OAK

DESERT OAK

MANHATTAN OAK

ANTIQUE OAK

CHOCOLATE OAK

Supreme Oaks

CRYSTAL OAK

CANYON OAK

CLIFFSIDE OAK

Keuze uit
11 kleuren
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friendly floors

RUSTIEKE
EIKEN
Haal de natuur in huis
Rustieke eiken vloeren zijn geliefd om hun verblindend
karakter en hun tijdloze uitstraling. Knopen, kattenpootjes,
donkere nerven… dit zijn slechts enkele schoonheden die
de natuur in deze vloeren tot hun recht laat komen. De
rustieke eiken bestaan in 2 variëteiten: rustic light is iets
rustiger en vertoont minder uitgesproken natuurlijke
karakteristieken, terwijl de rustic intense een echt landelijk
karakter geeft en het hout in al zijn glorie weerspiegelt.
Meer info over onze rustieke eiken vindt u op pagina 45.
Rustieke vloeren passen niet enkel in een cottage
woning, maar worden tegenwoordig ook
gecombineerd met een modern interieur.

GEZELLIG - LEVENDIG - BIJZONDER - OPVALLEND - NATUURLIJK

RUSTIEKE EIKEN 21

en
doorleefde vloer metuuoprenenknkaoprakter
geeft extra veel struct

NIEUW
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HISTORY OAK

22 RUSTIEKE EIKEN

In een tienerkamer wordt geleefd, gestudeerd en gespeeld
dus is de keuze van het interieur en de vloer uiterst
belangrijk. De kamer moet praktisch ingericht worden en
de vloer moet ook tegen een stootje kunnen. Doordat de
kamer zo intensief gebruikt wordt, kan er wel eens iets
breken of kan er toch een krasje in de vloer komen.
Par-ky heeft ook hiervoor een oplossing. Kleine krasjes
kunnen namelijk eenvoudig hersteld worden met de
Par-ky repair pens. Deze stiftjes zijn ontwikkeld per
referentie en ze bevatten zowel kleur als lak. Met het
kleurstiftje kan je de kras wegwerken en de lak zorgt ervoor
dat de kras afgeschermd wordt. Op die manier vermijd je
penetratie van vuil en behoudt de vloer nog langer zijn
oorspronkelijke schoonheid. Zo zal je tiener langer kunnen
genieten van zijn kamer. Ontdek meer op pagina 53.

RUSTIEKE EIKEN 23

Niets is leuker dan een TIENER zijn

UMBER OAK
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DESERT OAK

RUSTIEKE EIKEN 25

26 RUSTIEKE EIKEN

Tips voor uw ing
dress
Steeds vaker wordt er gekozen voor een dressing
room. Een dressing is meer dan een bergplaats voor
uw kledij, en het is belangrijk om naast een goed
functionerende ruimte ook een aangename sfeer te
creëren. Daarom geven we alvast deze tips.
1. Ga voor een warme vloer, waar u blootvoets op kan
vertoeven. Par-ky heeft een toplaag in echt hout en leent
zich op die manier perfect voor deze ruimte.

2. Kies voor niet te overheersende kleuren zodat de
kleuren van uw kledij goed tot hun recht komen. Bij Par-ky
heeft u de keuze tussen 21 kleuren dus er zit vast iets bij dat
in uw dressing past!

3. Een dressing moet ook onderhoudsvriendelijk zijn
zodat u eenvoudig het stof kan wegnemen. Onderhoud is
kinderspel bij Par-ky dankzij de 8 sterke vernislagen.

4. Vergeet ook hier de afwerking niet. Opteer voor
bijpassende plinten op de plaatsen waar uw kasten stoppen.
5. Kies voor natuurlijk daglicht en laat de ruimte groter
lijken door gebruik te maken van lichte kleuren en grote
spiegels.
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IVORY OAK

28

EUROPEAN OAK

RUSTIEKE EIKEN

RUSTIEKE EIKEN 29

Trendy Oaks

EUROPEAN OAK

IVORY OAK

UMBER OAK

MILK OAK

DESERT OAK

Supreme Oaks

HISTORY OAK

Keuze uit
6 kleuren

30 KARAKTERVOLLE VLOEREN

friendly floors

Karaktervolle vloeren
Hoewel eiken vloeren enorm populair blijven,
merken we toch dat veel mensen op zoek gaan naar
alternatieven. Elke houtsoort heeft zijn eigen typerend
karakter, wat zorgt voor variatie. Onze exotische
vloeren zijn duurzaam, ecologisch en kwalitatief
hoogstaand en zorgen voor een stijlvol, trendy karakter
binnen uw woning. Exotische houtsoorten zijn
normaal gezien peperduur maar Par-ky maakt
ze toch betaalbaar, omdat wij slechts werken met
een dunne toplaag in hout, in tegenstelling tot de
massieve vloeren.
Laat u betoveren…

VURIG - UNIEK - PASSIE - KRACHTIG
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Een worden met de natuur
!
ee
m
je
nd
ha
n
ee
ij
w
en
lp
he
ar
da

BAMBOO STEAMED
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AFRORMOSIA

KARAKTERVOLLE
CHARACTERVLOEREN
WOODS 33

SHADOW MACASSAR

Wij kunnen
tegen een STOOTJE

De Par-ky vloer is ultrasterk dankzij de HDF (high density fibreboard) in
combinatie met de 8 dikke vernislagen. Daardoor is Par-ky beter bestand
tegen indrukken dan een massieve vloer of samengesteld parket met
een kern in bijvoorbeeld dennenhout. Bovendien speelt ook de dikte van
de toplaag een rol in de sterkte van de vloer. Hoe dunner het hout, hoe
beter de vloer bestand is tegen indrukken! De HDF die er net onder zit
heeft namelijk een hogere densiteit dan eender welke houtsoort.
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Bijpassende plint beschikbaar
op het volledige gamma

TEAK

KARAKTERVOLLE VLOEREN 35

ROSEWOOD SANTOS

JATOBA

36

SMOKED WALNUT

KARAKTERVOLLE VLOEREN 37

Sealed of Brushed ?
De meeste vloeren uit de character woods collectie
hebben een vlakke afwerking (sealed). Bij deze zijn
de houtporiën gevuld met vernis. Zo bekom je een
uitermate sterke beschermlaag op het natuurlijke hout,
die je vloer bestand maakt tegen vocht en vuil.
Daarnaast brengen we dit jaar een Afrormosia en een
Smoked Walnut met 2 mm toplaag uit, die we brushed
afwerken. Deze geborstelde afwerking accentueert de
natuurlijke structuur van het hout en laat de nerven
meer uitkomen. Bovendien worden deze vloeren mat
afgelakt waardoor het de natuurlijke uitstraling bewaart.
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met een 2 mm toplaakwg, aliteit
zowel in select als rustic
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SMOKED WALNUT
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COFFEE BEECH

Exclusieve
houtsoorten

KARAKTERVOLLE VLOEREN
SMOKED WALNUT

Deze houtsoorten zijn in massief
parket duur en niet stabiel.
Par-ky daarentegen kan met zijn
dunne toplaag wél een echte houten
vloer aanbieden die betaalbaar,
stabiel en duurzaam is. Hou je van
karakter dan vind je hier vast en zeker
een vloer die je hart steelt.

SUCUPIRA

ROSEWOOD SANTOS

KARAKTERVOLLE VLOEREN 39

SUCUPIRA

AFRORMOSIA

COFFEE BEECH

TEAK

SHADOW MACASSAR

BAMBOO STEAMED

JATOBA

Een duurzame keuze

40

Par-ky heeft een hart voor hout. Daarom zijn we zuinig met deze kostbare,
natuurlijke grondstof en gebruiken we dit materiaal optimaal door er fijne plakjes
van te snijden in plaats van dikke, massieve planken waarbij het hout grotendeels
onderbenut wordt. Al ons hout halen wij bovendien uit duurzaam beheerde
bossen.
Bijna één derde van de energie die we nodig hebben voor de productie van
onze vloeren, halen we uit zonnepanelen. We plaatsten ook 2 windmolens die
ons extra duurzame energie opleveren. Verder beperken we ook ons afval door
zaagsel en schilfers op te vangen en die als verwarmingsbrandstof te gebruiken in
de koudere maanden. Minder afval, minder brandstof, minder uitstoot.
En er is nog meer groen nieuws: we streven ernaar tegen 2019 volledig CO2neutraal te kunnen produceren!

Eenvoudige plaatsing
Zonder laminaat in huis te halen, geniet je met
Par-ky wel van alle praktische voordelen van
laminaat. Onze vloeren zijn namelijk voorzien
van het handige Uniclic®- en Unifit X® systeem
voor een snelle en eenvoudige plaatsing.

Hygiënisch

Sterker dan massief parket
Par-ky is buitengewoon bestand tegen indrukken. Het geheim
schuilt in zijn goed doordachte opbouw. Par-ky bestaat namelijk
uit een ultrasterke hoge-densiteitplaat (High Density Fibreboard,
kortweg HDF), waarop de houten toplaag geperst wordt met
het DSI-systeem (Double Sided Impregnation). Tijdens het
persprocédé wordt de lijm onderaan de plank zo ver mogelijk
in het hout geperst tot het verzadigd is. Daarna wordt de
toplaag afgewerkt met maar liefst 8 dikke vernislagen, die ook
geabsorbeerd worden door het hout en zo in aanraking komen
met de lijm. Op die manier is het hout volledig verzadigd en
wordt het tijdens het uitharden extra sterk. Dankzij deze opbouw
zijn onze vloeren uitzonderlijk goed bestand tegen indrukken en
sterker en stabieler dan massief parket.

De V-groefjes zijn dankzij het Aqua Sealing
Complete systeem ingekleurd en afgelakt en
daardoor beschermd tegen vocht.
De V-groef is ook voorzien van een “Ultrafresh”
antibacteriële bescherming. Die zorgt ervoor
dat bacteriën er zich niet in gaan nestelen.
Zo blijft uw vloer niet alleen netjes maar ook
hygiënisch.
Bekijk ook zeker onze aangepaste cleaners
om je Par-ky vloer doeltreffend en eenvoudig
te onderhouden.
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Echt hout
Elke Par-ky plank is afgewerkt met een toplaag
in echt hout. Daardoor krijgt u een vloer die
er uitziet als een massieve vloer, maar dan wel
aan betaalbare prijzen. Doordat wij gebruik
maken van écht hout, vind je dus bij Par-ky,
net als in de natuur, geen 2 identieke planken.
Bovendien voelt het hout ook aangenaam
warm aan.

Daarom kies
je voor PAR-KY !
Par-ky vloeren garanderen een gezonde luchtkwaliteit
Om onze planken af te werken, gebruiken we enkel waterbeitsen, lijmen zonder VOS
(Vluchtige Organische Stoffen) en lak met een minimum aan schadelijke solventen.
Daardoor is het wetenschappelijk bewezen dat de kwaliteit van de lucht beter is waar
een Par-ky vloer ligt. De HDF-laag (High Density Fibreboard) in het midden van onze
planken is van de beste kwaliteit. Daardoor halen onze vloeren het kwaliteitslabel A,
en sommige collecties zelfs een A+.
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Kies het kleur
dat bij jou PAST !

KIES JE KLEUR 43

Trendy Oaks

friendly floors

Op deze pagina vind je een
overzicht van alle kleuren.
Meer info over welke kleur
mogelijk is bij welke stijl,
plankformaat of toplaag, kan
je vinden op pagina 48-49.
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Character Woods

44 KIES DE STIJL

Verantwoorde aankoop van eik is bij ons geen trend
maar al sinds ons ontstaan een deel van onze DNA !
Voor de aankoop van kwalitatief hout gaan onze inkopers voortdurend op zoek naar de
beste leveranciers, om te garanderen dat elke geproduceerde plank zal voldoen aan onze
strenge eisen. Ons Pure Wood charter garandeert bovendien dat al het hout afkomstig is
uit duurzaam beheerde bossen. In ons gamma Trendy Oaks zijn verschillende esthetische
kwaliteiten mogelijk, afhankelijk van de dikte van de toplaag.

PURE EIKEN
PREMIUM

SELECT

Voor de 'Premium'-kwaliteit wordt alleen
het zuiverste fineerhout van 0,6 mm
gebruikt. Deze toplagen zijn van een
uitzonderlijk pure kwaliteit en bieden het
allermooiste van de natuur.

Bij een 2 mm toplaag spreken we over
een select kwaliteit: iets meer natuurlijke
kenmerken van hout, een mooie mix van
structuren, meer uitgesproken houtnerven,...

top layer
0,6 mm

top layer
2 mm

Trendy Oaks
EUROPEAN OAK
IVORY OAK
UMBER OAK

Pro 06

Lounge 06

Deluxe+06

MILK OAK
DESERT OAK
MANHATTAN OAK
ANTIQUE OAK
CHOCOLATE OAK

Supreme Oaks
CRYSTAL OAK
CLIFFSIDE OAK
CANYON OAK
HISTORY OAK

Deluxe+06

Classic 20
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RUSTIEKE EIKEN
RUSTIC LIGHT

RUSTIC INTENSE

Rustic light is een rustieke houten vloer waarbij kleine
knopjes en grotere knopen elkaar perfect aanvullen.

Met deze intens rustieke vloer haal je de natuur in
huis: de knopen en het natuurlijke houtkarakter
zijn markant aanwezig. De history oak gaat nog
een stapje verder. Zijn open knopen en barsten
resulteren in een echt doorleefd, intens karakter.

top layer
0,6 mm

Pro 06

Deluxe+06

top layer
2 mm

Classic 20

Elegant 20

top layer
3,2 mm

Royal+20

top layer
0,6 mm

Classic 32

top layer
2 mm

Classic 20

Deluxe+06

Elegant 20

top layer
3,2 mm

Royal+20

Classic 32

46 KIES HET PLANKFORMAAT

Lange, brede plankimidteeas al
voor grote ru

friendly floors

de PRO plank is
het alternatief
voor laminaat
bij uitstek:
hout aan de prijs
van laminaat

NIEUW
2018

t X® klik

nieuwe SWING plank met Unifi

47

Op deze pagina vind je een overzicht van alle
afmetingen en toplagen bij zowel de plankvloeren als de
patroonvloeren. Welke kleur en stijl bij welke plank horen,
vind je terug in het overzicht op pagina 48-49

7 plankvloeren
Lengte 1203 mm - Breedte 190 mm - Dikte 7,2 mm

Toplaag 0,6 mm

Lengte 1203 mm - Breedte 124 mm - Dikte 8,3 mm

Lengte 1800 mm - Breedte 166 mm - Dikte 12 mm

incl.
2 mm
kurk

Lengte 1185 mm - Breedte 150 mm - Dikte 10 mm

Toplaag 2 mm

Lengte 1935 mm - Breedte 150 mm - Dikte 10 mm

Lengte 1935 mm - Breedte 194 mm - Dikte 12 mm

incl.
2 mm
kurk

Toplaag 3,2 mm
Lengte 1184 mm - Breedte 148 mm - Dikte 14 mm

2 patroonvloeren

Nieuw ! Fold-down mogelijk bij Unifit X®
30% tijdswinst bij installatie

Toplaag 0,6 mm

Lengte 595 mm - Breedte 121 mm - Dikte 10 mm

Toplaag 0,6 mm

incl.
2 mm
kurk

Lengte 868,7 mm - Breedte 124,1 mm - Dikte 12 mm

Bereken de ruimte
patterns.par-ky.com

VISGRAAT

DUBBELE VISGRAAT

VIERKANT

48 OVERZICHT

toplaag 0.6 mm

friendly floors

incl.
2 mm
kurk

1203 x 190 mm

1203 x 124 mm

Dikte

7.2 mm

8.3 mm

12 mm

Kliksysteem

Uniclic®

Uniclic®

Uniclic®

11 planken

11 planken

7 planken

2,514 m2

1,641 m2

Afmetingen
PLANK

DOOS

# planken
Oppervlakte
Maxi ± 1.5 mm

BEVEL
AFWERKING

Mini ± 0.5 mm
Micro ± 0.1 mm

GLANS
STRUCTUUR

4
-

2
2

Mat (10)
Geborsteld

1800 x 166 mm

2,092 m2

4
-

2
-

2
2
-

4

2
2
-

Satijn (20)

Mat (10)

Satijn (20)

Mat (10)

Satijn (20)

Vlak

Geborsteld

Vlak

Geborsteld

Vlak

Trendy Oaks
PURE

EUROPEAN OAK
RUSTIC

PURE

IVORY OAK
RUSTIC

PURE

UMBER OAK
RUSTIC

PURE

MILK OAK
RUSTIC

PURE

DESERT OAK
RUSTIC

MANHATTAN OAK
ANTIQUE OAK
CHOCOLATE OAK

Supreme Oaks
CRYSTAL OAK
CLIFFSIDE OAK
CANYON OAK
HISTORY OAK

Premium

PB101

LB101

DB+101

LB102

DB+102

Select
Rustic Light

PB135

Rustic Intense
Premium

PB102

Select
Rustic Light

PB110

DB+110

Rustic Intense
Premium

PB134

LB134

DB+134

Select
Rustic Light

PB136

DB+136

Rustic Intense
Premium

PB103

LB103

DB+103

Select
Rustic Light

PB137

DB+137

Rustic Intense
Premium

PB104

LB104

DB+104

Select
Rustic Light

PB116

DB+116

Rustic Intense

PURE

Premium

PB113

LB113

DB+113

PURE

Premium

PB106

LB106

DB+106

PURE

Premium

PB108

LB108

DB+108

NIEUW
2018

DB+170

PURE

Premium

PURE

Premium

DB+171

PURE

Premium

DB+172

RUSTIC

Rustic Intense*

DB+173

Character Woods
PS203

Premium

SMOKED WALNUT

Select

LS203

DS+203

NIEUW
2018

Rustic

AFRORMOSIA NIEUW
2018
COFFEE BEECH
SUCUPIRA
TEAK
SHADOW MACASSAR
ROSEWOOD SANTOS
BAMBOO STEAMED
JATOBA
*enkel huishoudelijk gebruik (EN685 klasse 23)

DB+314
LS204
LS303
LS304
LS305
LS306
LS307
LS308

PLANKEN

PATROON
toplaag 2 mm

toplaag 3,2 mm
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toplaag 0.6 mm
NIEUW
2018

incl.
2 mm
kurk

incl.
2 mm
kurk

1185 x 150 mm

1935 x 150 mm

1935 x 194 mm

1184 x 148 mm

595 x 121 mm

10 mm

10 mm

12 mm

14 mm

10 mm

868,7 x 124,1 mm
12 mm

Uniclic®

Uniclic®

Uniclic®

Uniclic®

Unifit X®

Uniclic®

9 planken

7 planken

6 planken

7 planken

11 planken

9 planken

1,600 m2

2,032 m2

2,252 m2

1,227 m2

0,792 m2

2
-

2
-

2
-

2
-

0,970 m2

4
-

4
-

4
-

4
-

Mat (10)

Mat (10)

Mat (10)

Mat (10)

Mat (10)

Satijn (20)

Mat (10)

Satijn (20)

Geborsteld

Geborsteld

Geborsteld

Geborsteld

Geborsteld

Vlak

Geborsteld

Vlak

SWB101

TB+101

SWB102

TB+102

SWB104

TB+104

C20S101
C20RL101

E20RL101

R+20RL101

C32RL101

C20RI101

E20RI101

R+20RI101

C32RI101

C20S102
C20RL102

E20RL102

R+20RL102

C32RL102

C20RI102

E20RI102

R+20RI102

C32RI102

C20RL134

E20RL134

R+20RL134

C32RL134

C20RI134

E20RI134

R+20RI134

C32RI134

C20RL103

E20RL103

R+20RL103

C32RL103

C20RI103

E20RI103

R+20RI103

C32RI103

C20S134

C20S103

C20S104
C20RL104

E20RL104

R+20RL104

C32RL104

C20RI104

E20RI104

R+20RI104

C32RI104

SWS203

TS+203

C20S203
C20R203

TS+304
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friendly floors

Installatieset
Par-ky plaatsen is echt eenvoudig. Met onze installatieset
heb je alle nodige gereedschap om je Par-ky vloer snel
en zonder schade te plaatsen: afstandshoudertjes om de
uitzettingsvoeg te respecteren, een stootblokje en een
slagijzer.

Welke ondervloer kiezen ?
Gebruik Par-ky dampfolie (150 micron) bij vloeren met
een geïntegreerde kurklaag. Om te vermijden dat vocht
uit de ondergrond de vloer beschadigt, kleef je de
randen met Par-ky watervaste tape aan elkaar vast.

Te gebruiken bij

25 m2
per pak

Een GELUIDSDEMPENDE oplossing:
Par-ky ondervloer met aluminium (3,6 mm) dempt het
reflectiegeluid en werkt kleine oneffenheden uit de ondervloer
weg. Altijd met de aluminiumzijde naar boven plaatsen en de
randen goed dicht kleven met Par-ky watervaste tape. Zo vermijd
je dat vocht uit de ondergrond de vloer beschadigt.

Te gebruiken bij

Rol van
15,07 m2

Een STANDAARD oplossing:
De standaard ondervloer (2mm) bestaat uit foam en
plastiek. De geïntegreerde plastiek voorkomt dat het
vocht uit de ondergrond de vloer beschadigt. We
raden aan om de stroken aan elkaar te kleven met
Par-ky watervaste tape.

Te gebruiken bij

Watervaste tape
Het is noodzakelijk om de vloer af te
schermen van opstijgend vocht. Om
onze kwaliteitsondervloeren aan elkaar
te kleven, raden we ten sterkste aan de
geteste watervaste tape van Par-ky te
gebruiken. Enkel op die manier bescherm
je de onderkant van de vloer tegen vocht.

Rol van
50 m2
of 20 m2

52 AFWERKING

Slimme tools om
perfect af te werken
Fineerplinten

Schilderplinten

1 plint, 3 hoogtes
De kroon op het werk: eens je Par-ky vloer er ligt, zorg je voor de finishing touch met een
BIJPASSENDE HOUTEN PLINT. Onze trendy plinten zijn 8 cm hoog, maar je kan ze net zo
goed in een handomdraai inkorten tot 6 of zelfs 2,5 cm hoogte. Baseer je op de inkepingen
om de plinten tot op de gewenste hoogte te brengen. Zo kan je alle kanten op.

Nieuw in ons assortiment zijn
de witte schilderplinten die een
strakke, moderne look geven.
Het is bovendien ook mogelijk
om de plint mee te schilderen
met de muur.

Afmetingen fineerplinten:
2150 x 80 x 14 mm

Afmetingen schilderplinten:
2250 x 69 x 12 mm

Originele hoogte 80 mm

Ingekort tot hoogte 60 mm

Ingekort tot hoogte 25 mm

Profielen
A. Houtprofiel (huishoudelijk gebruik)
1 profiel, 3 toepassingsmogelijkheden
Wat je als doe-het-zelver zeker zal appreciëren is ons
3-in-1 profiel, dat verkrijgbaar is in de 21 Par-ky kleuren.
Bijzonder handig als:
1. Eindprofiel (naadloze, horizontale afwerking)
2. Aanpassingsprofiel (voor een overbrugging
naar een lagere vloer)
3. Overgangsprofiel (uitzettingsprofiel)
Afmetingen profiel: 2150 x 47 x 11 mm

1. Eindprofiel

2. Aanpassingsprofiel

3. Overgangsprofiel

Overgangsprofiel

Eindprofiel

B. Aluminium profielen (intensief gebruik)
2 profielen
Voor iedere eiken referentie heeft Par-ky aluminium profielen ontwikkeld.
Deze profielen zijn veel sterker dan de houten variant en worden daarom
aangeraden bij intensief gebruik.
Afmetingen profiel:
- Overgangsprofiel 900 x 38 mm
- Eindprofiel 2700 x 30 mm

ONDERHOUD 53

Je vloer in TOPVORM
Om je Par-ky vloer te reinigen zonder de vernis aan te tasten, raden we je aan onze
Par-ky cleaner te gebruiken. Die werd speciaal ontwikkeld om het vuil te verwijderen
en om bovendien het hout te beschermen.

Wood Floor
Cleaner

Ready to use
Wood Floor Cleaner

1000 ml

500 ml spray

De cleaner moet verdund
worden met water.
Schoonmaken met een licht
vochtige dweil.

Handig in gebruik: deze kan je rechtstreeks
aanbrengen op de
Par-ky vloer of de swiffer.

Repair pens

Kleine krasjes kan je eenvoudig herstellen.
Naargelang de tint van je Par-ky vloer zijn er doosjes met 1 of 2 pens beschikbaar.
Na reparatie kan er geen vuil meer in de kras dringen.
De gebruiksvoorschriften vind je terug op www.par-ky.be/ned/downloads.

Repair wax

Een putje, snel gefixt. Voor diepere putjes heeft Par-ky eveneens een repair wax ontwikkeld.
Hiermee kunnen putjes die door de lak zitten, hersteld worden en bescherm je de vloer
tegen indringend vocht.
De Repair wax kit bevat 7 wasblokjes, een smeltmes en een spatel. De handleiding vind je
terug op de verpakking of op www.par-ky.be/ned/downloads.

Grotere beschadiging, geen ramp
Bij aanzienlijke schade kan je ook heel makkelijk een plank in het midden van de vloer
vervangen met de Par-ky bulldog dankzij het Uniclic® verbindingssysteem.
Raadpleeg uw dealer.
Je kan instructies en een handig filmpje vinden op www.par-ky.be/ned/downloads,
klik op Bulldog video en Bulldog instructies voor meer info.
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TEST METHOD

brushed

sealed

brushed

sealed

Vloerbedekking van houtfineer

EN14354/EN14352

Huishoudelijke gebruiksklasse

EN685

Class 23

Class 23

Commerciële gebruiksklasse

EN685

Class 31

Class 31

Garantie
CE certificaat

DECOSPAN nv
EN14342

15 years

20 years

sealed
Class 23
Class 31

15 years

20 years

15 years

20 years

EN14342:2013

EN14342:2013

EN14342:2013

14001

14002

15001

Dop Nr.

ALGEMENE Vochtgehalte
VEREISTEN Afmetingen vloerdeel

brushed

EN322

≤6 %

≤6 %

≤6 %

EN14354

1203 x 190 x 7,2 mm

1203 x 124 x 8,3 mm

1800 x 166 x 12 mm

Dikte toplaag

EN14354

0,6 mm

0,6 mm

0,6 mm

Afwijking totale dikte

EN14354

≤0,5 mm

≤0,5 mm

≤0,5 mm

Afwijking haaksheid

EN324-2

≤0,2 mm

≤0,2 mm

≤0,2 mm

Schoteling in de breedte

EN14354

≤0,2 %

≤0,2 %

≤0,2 %

4%

4%

3%

>1,4 N/mm2

>1,4 N/mm2

>1,3 N/mm2

Schoteling in de lengte
Interne hechting
Hechting houten toplaag

EN319
EN204/205

Mechanisch verbindingssysteem

≥1 N/mm2

≥1 N/mm2

≥1 N/mm2

Uniclic system

Uniclic system

Uniclic system

Opening tussen vloerdelen

EN14354

≤0,2 mm

≤0,2 mm

≤0,2 mm

Treksterkte op korte verbinding

ISO24334

500 kg/lm

550 kg/lm

625 kg/lm

EN323/EN672

>900 kg/m3

>900 kg/m3

>850 kg/m3

7 kg

8 kg

10 kg

Densiteit
Gewicht/m²

KLASSIFICERENDE Zwelling door vocht
KARAKTERISTIEKEN Weerstand tegen indrukken
Weerstand tegen abrasie
Weerstand tegen schokken (elasticiteit)

≤8 %

EN 13329 annex G

≤8 %

≤10 %

EN 1534

≥20 N/mm2

≥30 N/mm2

≥20 N/mm2

≥30 N/mm2

≥20 N/mm2

≥30 N/mm2

EN 14354//EN112,73.XX

>3000 rev.

>5000 rev.

>3000 rev.

>5000 rev.

>3000 rev.

>5000 rev.

EN 438-2.21EC2

>1200 (EC2)

>1200 (EC2)

>1200 (EC2)

Hechting vernis

EN ISO 2409

class <2

class <2

class <2

Chemische bestendigheid

EN 423/part 2

grade 4*

grade 4*

grade 4*

EXTRA Uitzicht lak
EIGENSCHAPPEN Glansgraad lak
Hardheid van de lak
Restindruk
Weerstand tegen indrukken volgens Wegner
Elasticiteit lak
Kleurverandering
Wenkstoel weerstand
Weerstand tegen sigaretten

EN 2813
DIN 53154
EN 433
EN 438-2/11
CEN/TC112 (Brinell)

matt 10% (+/-5)

ok
satin 20% (+/-5)

3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

>8 Newton
2 Hb

matt 10% (+/-5)

ok
satin 20% (+/-5)

3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

>8 Newton
2 Hb

matt 10% (+/-5)

satin 20% (+/-5)

3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

>8 Newton
2 Hb

EN 105-B02

grade >6

grade >6

grade >6

EN 425

no visible change

no visible change

no visible change

EN 438-2/30

Class 3**

Class 3**

Class 3**

ok

ok

ok

0,043 m2K/W

0,0493 m2K/W

0,0820 m2K/W

Vloerverwarming/koeling
Warmtedoorgangsweerstand

ok

EN 438/2-5

EN 12667
EN 12667

0,230 W/mK

0,203 W/mK

0,122 W/mK

NF S 31-074

class D (85 db)

class D (85 db)

class D (85 db)

Geluidsniveau

EN 140-8/EN717-2(Ln,w)

65 dB

65 dB

64 dB

Geluidsreductie
Antistatisch
Biologische duurzaamheid

EN 140-8/EN717-2 (∆Lw)

15 dB
< 2 kV (antistatic)
Class 1

15 dB
< 2 kV (antistatic)
Class 1

15 dB
< 2 kV (antistatic)
Class 1
FSC certified (optional)

Warmtegeleidbaarheid
Stapgeluid

EN 1815
EN 335-1/EN335-2

Goed beheerde bossen

FSC certified (optional)

FSC certified (optional)

Weerstand tegen termieten

good

good

good

Weerstand tegen bacteriën

Ultrafresh

Ultrafresh

Ultrafresh

ok

ok

ok
<2,1 %

Recycleerbaarheid

VEILIGHEIDS- VOS emissie
EIGENSCHAPPEN VOS emissie

EN 664

<2,1 %

<2,1 %

French legislation ISO16000

A

A

A

E1 (EN 717-1)

Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<0,13 ppm)

Formaldehyde emissie

E1 (EN 717-2)

Class E1 (<3,5 mg/m3h)

Class E1 (<3,5 mg/m3h)

Class E1 (<3,5 mg/m3h)

Formaldehyde emissie

ASTM E 1333-96

CARB 2

CARB 2

CARB 2

EN 665

0%

0%

0%

CEN/TR 14823

PCP free

PCP free

PCP free

Formaldehyde emissie

Afscheiding van weekmakers
PCP (pentachlorophenol)
Brandende sigaret
Rookontwikkeling en brandveiligheid
Uitglijweerstand (droog gemeten)
Uitglijweerstand (nat gemeten)

EN 438-2/30

Class 3**

Class 3**

Class 3**

EN 13501-1

Class Cfl s1 (On demand Bfl s1)

Class Bfl s1

Class Cfl s1 (On demand Bfl s1)

DIN 51131

Class R11 (average)

Class R11 (average)

Class R11 (average)

EN 1339 (pendule)

Class ≥15 (USRV)

Class ≥15 (USRV)

Class ≥15 (USRV)
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brushed

brushed

brushed

brushed

brushed

sealed

brushed

sealed

Class 22

Class 22

Class 22

Class 23

Class 23

Class 31

Class 31

Class 31

Class 31

Class 31

15 years

15 years

15 years

15 years

EN14342:2005+A1:2008

EN14342:2005+A1:2008

EN14342:2005+A1:2008

EN14342:2005+A1:2008

EN14342:2013

EN14342:2013

15010

15011

15012

15013

17001

14009

Class 23
Class 31

15 years

20 years

15 years

20 years

≤9 %

≤9 %

≤9 %

≤9 %

≤6 %

≤6 %

1185 x 150 x 10 mm

1935 x 150 x 10 mm

1935 x 194 x 12 mm

1184 x 148 x 14 mm

595 x 121 x 10 mm

868,7 x 124 x 12 mm

2 mm

2 mm

2 mm

3,2 mm

0,6 mm

0,6 mm

≤0,5 mm

≤0,5 mm

≤0,5 mm

≤0,5 mm

≤0,5 mm

≤0,5 mm

≤0,2 mm

≤0,2 mm

≤0,2 mm

≤0,2 mm

≤0,2 mm

≤0,2 mm

≤1 %

≤1 %

≤1 %

≤1 %

≤0,2 %

≤0,2 %

4%

4%

4%

4%

3%

3%

>1,3 N/mm2

>1,3 N/mm2

>1,3 N/mm2

>1,3 N/mm2

>1,3 N/mm2

>1,3 N/mm2

≥1 N/mm2

≥1 N/mm2

≥1 N/mm2

≥1 N/mm2

≥1 N/mm2

≥1 N/mm2

Uniclic system

Uniclic system

Uniclic system

Uniclic system

Unifit X system

Uniclic system

≤0,2 mm

≤0,2 mm

≤0,2 mm

≤0,2 mm

≤0,2 mm

≤0,2 mm

450 kg/lm

600 kg/lm

>850 kg/m3

>850 kg/m3

>850 kg/m3

>850 kg/m3

>850 kg/m3

>850 kg/m3

8 kg

8 kg

10 kg

12 kg

7 kg

10 kg

≤8 %

≤8 %

≤8 %

≤8 %

≥20 N/mm2

≥20 N/mm2

≥20 N/mm2

≥20 N/mm2

≥20 N/mm2

≤10 %
≥30 N/mm2

≥20 N/mm2

≤10 %
≥30 N/mm2

>3000 rev.

>3000 rev.

>3000 rev.

>3000 rev.

>3000 rev.

>5000 rev.

>3000 rev.

>5000 rev.

>1200 (EC2)

>1200 (EC2)

class <2

class <2

class <2

class <2

class <2

class <2

grade 4*

grade 4*

grade 4*

grade 4*

grade 4*

grade 4*

ok

ok

ok

ok

matt 10% (+/-5)

matt 10% (+/-5)

matt 10% (+/-5)

matt 10% (+/-5)

2 Newton

2 Newton

2 Newton

2 Newton

<0,05 mm

<0,05 mm

<0,05 mm

<0,05 mm

>2,5 Newton

>2,5 Newton

>2,5 Newton

>2,5 Newton

2 Hb

2 Hb

2 Hb

2 Hb

grade >6

grade >6

grade >6

grade >6

ok
matt 10% (+/-5)

ok
satin 20% (+/-5)

3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

>8 Newton
2 Hb

matt 10% (+/-5)

satin 20% (+/-5)

3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

>8 Newton
2 Hb

grade >6

grade >6

no visible change

no visible change
Class 3**

Class 3**

Class 3**

Class 3**

Class 3**

Class 3**

ok but glued

ok but glued

ok but glued

ok but glued

ok

ok

0,07 m2K/W

0,07 m2K/W

0,0999 m2K/W

0,08 m2K/W

0,07 m2K/W

0,0820 m2K/W

0,15 W/mK

0,15 W/mK

0,12 W/mK

0,18 W/mK

0,15 W/mK

0,122 W/mK

class D (85 db)

class D (85 db)

65 dB

64 dB
15 dB
< 2 kV (antistatic)
Class 1
FSC certified (optional)

< 2 kV (antistatic)
Class 1

< 2 kV (antistatic)
Class 1

< 2 kV (antistatic)
Class 1

< 2 kV (antistatic)
Class 1

15 dB
< 2 kV (antistatic)
Class 1

FSC certified (optional)

FSC certified (optional)

FSC certified (optional)

FSC certified (optional)

FSC certified (optional)

good

good

good

good

good

good

Ultrafresh

Ultrafresh

Ultrafresh

Ultrafresh

Ultrafresh

Ultrafresh

ok

ok

ok

ok

ok

ok

<2,1 %

<2,1 %

<2,1 %

<2,1 %

<2,1 %

<2,1 %

A+

A+

A+

A+

A

A

Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5 mg/m3h)

Class E1 (<3,5 mg/m3h)

Class E1 (<3,5 mg/m3h)

Class E1 (<3,5 mg/m3h)

Class E1 (<3,5 mg/m3h)

Class E1 (<3,5 mg/m3h)

CARB 2

CARB 2

PCP free

PCP free

PCP free

PCP free

0%

0%

PCP free

PCP free

Class 3**

Class 3**

Class 3**

Class 3**

Class 3**

Class 3**

Class Dfl s1

Class Dfl s1

Class Dfl s1

Class Dfl s1

Class Cfl s1 (On demand Bfl s1)

Class Cfl s1 (On demand Bfl s1)

Class R11 (average)

Class R11 (average)

Class R11 (average)

Class R11 (average)

Class R11 (average)

Class R11 (average)

Class ≥15 (USRV)

Class ≥15 (USRV)

Class ≥15 (USRV)

Class ≥15 (USRV)

Class ≥15 (USRV)

Class ≥15 (USRV)

* 1=surface destruction, 5=no visibel changes / ** class 3 = moderate change of gloss level and/or moderate brown spot

Voor de juiste keuze bieden
wij u de helpende hand !
Wil je graag de kwaliteit van Par-ky met je eigen ogen zien en
de natuurlijke warmte van het hout voelen? Kan je nog niet
kiezen tussen de vele houtsoorten en kleuren? Dan helpen
we je graag een keuze maken! Onze verdelers beschikken
over alle nodige kennis en hun winkels zijn uitgerust met een
display met up-to-date staalborden. Hierdoor zal de keuze
voor jouw droomvloer snel gemaakt worden.
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Decospan nv
Industriezone Grensland
Lageweg 33
8930 Menen - België
tel +32 56 52 88 49
info@par-ky.com

MADE IN

BELGIUM

© Decospan 2018 - Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder voorafgaandelijke schriftelijke
toestemming.
Houd er rekening mee dat de informatie in deze brochure mogelijks achterhaald is en dat er een nieuwe versie kan verschenen zijn. Raadpleeg daarom steeds onze website om
de recentste versie te downloaden.De foto’s van de verschillende houtsoorten, opgenomen in deze brochure, zijn de weergave van een uniek stukje fineer hout en bijgevolg
nooit bindend voor toekomstige leveringen.
Decospan streeft naar de continue verbetering van haar producten en diensten. Eventueel hieruit voortvloeiende veranderingen kunnen afwijken van de foto’s en teksten in
deze brochure. Decospan wijst iedere aansprakelijkheid ingevolge van verschillen tussen gegevens en foto’s in de brochure en werkelijk beschikbare producten of geleverde
producten af. De inhoud van de teksten alsmede van de foto’s in de folder zijn louter informatief en er kunnen geen rechten uit worden verworven.

