
comfort 
warmth  

rustique 
& Robust 

character 
floor

Character Floor 
Een sfeervolle houten vloer

Een eikenhouten vloer is een natuurproduct, robuust en vol karakter.  
Character Floor leeft en brengt sfeer in uw huis. De vloeren zijn kant-en-
klaar afgewerkt in diverse kleuren olie of zijn naar keuze ook onbehandeld 
beschikbaar, zodat u de vloer zelf in de gewenste kleur kan afwerken.
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Stap 1:
De 7 kleuren of onbehandeld 
U heeft de keuze tussen onbehandeld eiken, zodat u zelf de 
oliekleur kunt bepalen, of eiken behandeld met 7 verschillende 
kleuren hardwaxolie.

Stap 2:
Houtkwaliteit 
Rustiek: Gemiddeld knoesten, met kleurverschillen, spint kan 
voorkomen.
Select: Weinig knoesten (max. Ø10mm), weinig kleurverschillen, 
bijna geen spint. 

Stap 3:
De afmetingen 
De vloeren zijn beschikbaar in verschillende breedtes:  
19 cm (rustiek of select), 22 cm (rustiek) of 26 cm (rustiek).  
Met Unilin Clicksysteem zijn de breedtes 14,8 cm en 18,9 cm  
(beide rustiek) beschikbaar.

Onbehandeld 1. Grijs 2. Zilver 3. Wit

4. Puur 5. Naturel 6. Mokka 7. Café Gemiddeld knoesten Weinig knoesten

Unilin Click

Rustiek Select

Tand- en groef
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Character Floor 
Kies uw vloer!

Afmetingen
Eiken 

toplaag Afwerking

Hardwax  
olie  

afwerking
Hout-

kwaliteit Verbinding 

1900 x 190 x 15 mm A 4mm onbehandeld 7 kleuren Rustiek  
of Select Lijm

1900 x 220 x 15 mm A 4mm onbehandeld 7 kleuren Rustiek Lijm

1900 x 260 x 15 mm A 4mm onbehandeld 7 kleuren Rustiek Lijm

1860 x 148 x 14 mm B 3mm onbehandeld 7 kleuren Rustiek Unilin Click

1860 x 189 x 15 mm B 4mm onbehandeld 7 kleuren Rustiek Unilin Click

 A: op basis van multiplex        B: op basis van 2 lagen populieren hout

op basis van 2 lagen populieren hout

onderhoudsolie parketreiniger

op basis van multiplex  

www.hdm.be

Opbouw en het leggen van de vloer
De Character Floor lamellen zijn opgebouwd uit meerdere lagen. Ze hebben een basis van berken/populieren multiplex of een basis van 
2 lagen populierenhout met daarop een laag van 3 of 4mm eiken. Doordat de vloer is opgebouwd uit meerdere lagen is de vloer stabiel en 
“werkt” minder dan een massieve vloer. De vloeren hebben een V-groef aan de lange zijden.
Lamelparket wordt bij voorkeur zwevend gelegd door de planken te verlijmen in de tand- en groefverbinding of in elkaar te klikken 
in het geval dat de planken zijn uitgevoerd met een clicksysteem. Voor het beperken van het loopgeluid wordt het gebruik van een 
geluiddempende ondervloer aanbevolen. Lamelparket op basis van multiplex kan op vloerverwarming worden gelegd mits deze op 
maximaal 27°C wordt ingesteld.

Afwerking en onderhoud
Onbehandelde vloeren moeten nog met hardwaxolie behandeld worden om bestand te zijn tegen vuil en vlekken. Bij de behandelde 
vloeren is er in de fabriek een olielaag aangebracht die uitgehard is. Deze vloeren dienen voor gebruik alleen nog een keer met Floorservice 
onderhoudsolie behandeld te worden.
Voor het dagelijks onderhoud van de vloer is stofzuigen of vochtig wissen genoeg. Een zwaar vervuilde vloer eveneens vochtig wissen nu 
met water en Floorservice parketreiniger. We adviseren u de vloer minimaal 1 keer per jaar met Floorservice onderhoudsolie te behandelen.

*Uitgebreide leg- en onderhoudsinstructies vindt u in de bijsluiter in ieder pak en op de website www.hdm.be


