Heat

SOLIDFLOOR HEAT

Houten vloeren voor
op vloerverwarming
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Solidfloor heeft er een nieuwe collectie binnen het houten vloerenassortiment bij; Solidfloor Heat. Zoals de naam al
doet vermoeden zijn deze vloeren speciaal ontwikkeld voor in combinatie met vloerverwarming. Doordat de
hoogwaardige multiplex drager en toplaag tezamen buitengewoon dun zijn is de warmtegeleiding uitermate
efficiënt. Door innovatieve productieprocessen gaat dit niet ten koste van de kwaliteit waardoor het wooncomfort
behouden blijft. Met een gecertificeerde warmteweerstand van maar 0,08 voldoet het gehele Solidfloor Heat
programma aan de strengste normen. Zo wordt er maximaal van de vloerverwarming geprofiteerd omdat energie
niet verloren gaat. Naast dat het hout een natuurlijk vervaardigd product is, zijn de vloeren van Solidfloor Heat in
gebruik dus ook enorm duurzaam.
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Alle vloeren uit het Solidfloor Heat
programma hebben een
gecertificeerde warmteweerstand
van maar 0,08. Zo wordt er
maximaal geprofiteerd van de
vloerverwarming met minimaal
energieverbruik. Zo kan je
zorgeloos genieten van alle
voordelen die vloeren van echt
hout te bieden hebben.

Hout houdt van nature C02 vast.
Bij de verwerking van het hout
blijft deze CO2 100% behouden.
De vloeren van Solidfloor Heat zijn
gemaakt van verantwoord
vervaardigd hout. Zo wordt er
nooit meer gekapt dan dat erbij
groeit. Zo blijft het bos
voortbestaan. Daarnaast zijn de
vloeren dichtbij geproduceerd wat
ook de transportemissie vermindert.

Alle houten vloeren van Solidfloor
zijn gemaakt om lang mee te gaan.
En daar geloven wijzelf ook in.
Daarom geven we maar liefst 25
jaar garantie op al onze houten
vloeren, dus ook op de gehele Heat
collectie.

SOLIDFLOOR HEAT:
STIJLVOL EN PRAKTISCH
Om het gebruiksgemak verder te verhogen zijn alle vloeren uit de Heat collectie voorzien van een matte,
ijzersterke finish van E-Protect lak. Deze solide laklaag zorgt voor eenvoudiger onderhoud en een hogere
slijtvastheid waardoor de vloeren langer mooi blijven. De vloeren zijn hierdoor ook eenvoudiger te reinigen.
Solidfloor heeft speciale reinigers en verzorgende producten in het assortiment die speciaal zijn ontwikkeld voor
deze vloeren. Deze zijn verkrijgbaar via aangesloten Solidfloor verkooppunten.
In het Solidfloor Heat assortiment kan er een keuze worden gemaakt tussen extra lange planken en het tijdloze
visgraatpatroon. Doordat de vloeren allen zijn geborsteld – een proces waarbij het zachtere hout lichtjes
weggeborsteld wordt van de toplaag – ontstaat er een subtiel reliëf waardoor de houttekening nog beter tot
zijn recht komt. Tevens zijn de kleuren waarin de vloeren te verkrijgen zijn helemaal van nu. Zo kan er gekozen
worden voor een lichte white of grey wash of voor een unfinished look waarbij het net lijkt alsof de vloer
helemaal niet van een lak- of olielaag voorzien is.

BEKIJK IN 3D
benieuwd naar hoe een Solidfloor vloer eruit
komt te zien bij jou thuis? Bekijk het in de
vernieuwde Solidfloor app.

NATURE GRADE OF RUSTIC GRADE.
WAT IS HET VERSCHIL?

SOLIDFLOOR

The professional’s choice
De geschiedenis van Solidfloor gaat al een tijd terug. Als onderdeel van Fetim Group kent Solidfloor een rijke
historie met houten vloeren die dateert van 1919. Het begon allemaal met een klein assortiment houten vloeren
waarbij vakmanschap, design en gemak belangrijke pijlers vormden. Met eersteklas vloeren groeide Solidfloor gestaag
tot een waar begrip in de interieurbranche. Een geschiedenis waar we trots op zijn. Inmiddels is de collectie verrijkt met
allerlei nieuwe categorieën waarbij dezelfde filosofie standgehouden wordt. Zo hoeven er geen concessies gedaan te
worden als het gaat tussen comfort en stijl. Gaandeweg is er een complete collectie ontstaan waarin er voor ieder
interieur een perfect passende Solidfloor vloer te vinden is. Dus niet geheel voor niets dat Solidfloor de titel
‘The professional’s choice’ gekregen heeft.

De toplaag van de vloeren uit de Heat collectie is gemaakt van hoogwaardig eikenhout. De totale dikte van de
vloer is 11mm waarvan de toplaag een dikte heeft van 4mm. Bij de toplaag wordt er onderscheid gemaakt tussen
twee verschillende houtselecties; Nature Grade en Rustic Grade. Hierbij laat de Rustic Grade meer knoestjes en
kleurnuances tussen planken toe waardoor de vloeren extra levendig worden. Bij Nature Grade geldt ditzelfde
juist andersom, hierbij worden kleinere knoesten toegelaten waardoor de vloeren een rustige, moderne uitstraling
krijgen.
STROKENVLOER RUSTIC GRADE
220 x 20CM x 11MM

STROKENVLOER NATURE GRADE
220 x 20CM x 11MM

VISGRAATVLOER RUSTIC GRADE
15,3 X 76,5CM X 11MM

VISGRAATVLOER NATURE GRADE
15,3 X 76,5CM X 11MM

VISGRAATVLOEREN

STROKENVLOEREN
NATURE GRADE
Natural
Art.Nr. 1208252

Unfinished Look
Art.Nr. 1208253

NATURE GRADE
Natural
Art.Nr. 1208245

Unfinished Look
Art.Nr. 1208246

RUSTIC GRADE
White Wash
Art.Nr. 1208254

White wash visgraat, Nature grade

Grey Wash
Art.Nr. 1208247

White Wash
Art.Nr. 1208248

Natural
Art.Nr. 1208241

Unfinished look strokenvloer, Nature Grade

RUSTIC GRADE

RUSTIC GRADE

Natural
Art.Nr. 1208241

Natural
Art.Nr. 1208249
Unfinished Look
Art.Nr. 1208242
Unfinished Look
Art.Nr. 1208250
Grey Wash
Art.Nr. 1208243
White Wash
Art.Nr. 1208251
White Wash
Art.Nr. 1208244

Natural visgraat, Rustic Grade
Grey wash strokenvloer, Rustic Grade
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Abram Dudok van Heelstraat 4
1096BE Amsterdam
www.solidfloor.nl

www.facbook.com/solidfloor.nl

www.pinterest.com/floortjesol

www.instagram.com/solid.floor

