
Wicanders Parquet Vloeren 

Nature walks with you



2

Amorim Revestimentos is marktleider in de wereld van kurkvloeren en plaatst de natuur 
als uitgangspunt voor een betere toekomst. Het bedrijft ontwikkelt vloersystemen die het 
welzijn bevorderen zonder daarbij het milieu aan te tasten.

Amorim Revestimentos is vertegenwoordigd in meer dan 51 landen. Door haar 
Internationale assortiment en merken is het bedrijf over de hele wereld bekend als 
innoverende producent van kwalitatief hoogwaardige, grensverleggende vloersystemen.

Onder de naam Wicanders®, het topmerk van Amorim Revestimentos, worden al sinds 
1868 vloeren vervaardigd. De inspiratie hiervoor zijn pure grondstoffen uit de natuur die 
met behulp van moderne technieken worden verwerkt tot ecologische en stijlvolle vloeren 
van topkwaliteit.

Wicanders® heeft een ongeëvenaarde reputatie op het gebied van hoge kwaliteitsnormen 
en unieke, comfortabele vloersystemen. Het assortiment is afgestemd op de nieuwste 
interieurtrends en bedoeld voor toepassing in zowel residentiële als commerciële 
marktsectoren.

Excellence in flooring

De natuur levert ons in haar weelderige, 
exotische wouden een van de meest 
waardevolle design-materialen waarmee 
wij onze unieke collectie houten vloeren 
hebben gecreëerd. In elke fase van het 
vervaardigingsproces, van selectie tot 
afwerking, creëert Wicanders® de meest 
geavanceerde oplossingen voor vloer-
bekleding in harmonie met de natuur.

Om topkwaliteit te waarborgen, werkt 
Wicanders samen met gecertificeerde 
ondernemingen in verschillende wereld-
delen met een aankoopstrategie waar-
door voor elke houtsoort  geschikte, 
specifieke technologieen kunnen worden 
gebruikt. Door deze strategie kunnen we 
unieke producten aanbieden en tege-
lijkertijd een belangrijke bijdrage leveren 
aan de economische ontwikkeling van 
probleemgebieden. Dit proces wordt 
opgevolgd door een team van Amorim 
deskundigen die er voor zorgdragen dat 
aan de kwaliteitsnormen van Wicanders® 
wordt voldaan.

Wicanders® Parquet - Born from nature



VOOR IeDeRe keuze
Of u nu een vloer zoekt voor nieuwe of gerenoveerde ruimtes, 
Wicanders® Parquet biedt u een breed assortiment in hout keuzes, 
afmetingen en afwerkingen aangepast naar uw eigen stijl. Door 
hoogwaardige afwerkingen benadrukken en verrijken onze parket 
collecties het natuurlijke textuur van het hout. Van donkere tot lichtere 
kleurtinten, van klassiek tot meer moderne texturen, Wicanders 
garandeert dat u een vloer vindt naar uw eigen smaak.
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GemAkkelIjk te INstAlleReN
Het innovatieve WIClOC en loc&Fold lijmloos Click systeem zorgt 
voor een makkelijke en snelle installatie. Het grootste deel van onze 
collectie is voorzien van dit lijmloos Click systeem waardoor het 
gebruik van lijm, met onplezierige luchten of complexe installatie, niet 
aan de orde zijn.

GeINsPIReeRD DOOR De NAuuR
moeder Natuur biedt ons perfectie in de vorm van kostbaar hout, welke 
Wicanders® selecteert en vervaardigd tot exclusieve vloerbekleding  
zodat ze u rust en comfort brengen in uw dagelijkse omgeving.

mIlIeubeWust
Wicanders® filosofie is gebaseerd op een diep respect voor de natuur, 
wat de reden is om alleen hout te gebruiken uit gecertificeerde bossen 
of op zijn minst vanuit duurzame en legale bosbouw. Vervaardigd uit 
100% natuurlijke materialen, zorgt onze meerlaagse constructie ervoor 
dat er volledig rendement wordt behaald uit iedere beschikbare 
houtsoort, waardoor minder grondstoffen worden toegepast dan bij 
de productie van massieve houten vloeren.

blIjVeNDe sCHOONHeID
samengesteld in een constructie van meerdere lagen topkwaliteit 
massief hout. Wicanders Parquet is zeer sterk en duurzaam 
dankzij baanbrekende productie technologieën. u voelt direct de 
duurzaamheid van Wicanders Parquet vloeren welke de basis zijn 
voor optimaal comfort in uw woonruimte voor de komende jaren.

Creëer uw eigen ervaring 
met echte hout emoties!



Wicanders® 
Parquet Vloeren 

Het brede assortiment Wicanders® Parquet vloeren volgt de laatste 
esthetische trends en moderne levensstijlen.

Gebruik van speciale kleurtechnieken en oppervlakte behandelingen 
op het massieve hout, versterken de natuurlijke texturen. Deze nieuwe 
productie technieken dragen bij tot een verrijking van het karakter en de 
persoonlijkheid van iedere moderne interieur stijl, waardoor ruimtes vol 
positieve emoties worden gecreëerd.

Nobel en duurzaam
Opmerkelijk blijvende schoonheid

Natuurlijk en bewust
echte duurzame houten vloeren

Born from nature
to a contemporary lifestyle
Kentucky Atlanta



De uitstoot van CO2 is een van de redenen voor de verandering van ons klimaat. Hout 
absorbeert CO2 en zet dit schadelijke gas om in koolstof. 1 kg hardhout absorbeert 
ongeveer het equivalent van 1,83 kg CO2, wat betekent dat 1m2 Wicanders Parquet 
met een dikte van 20 mm, ongeveer 27,5 kg CO2 opslaat. Dit leidt tot een simpele 
berekening: een woonkamer van 35m2 zal, gemiddeld, de uitstoot van 1 jaar rijden in 
een standaard auto, neutraliseren.

Volwassen hout zal vroeg of laat gaan rotten. tijdens dit natuurlijke proces van 
ontbinding zal de CO2 nogmaals vrij komen in het milieu. Door het hout te oogsten en 
het te gebruiken als vloeren houdt het CO2 vast gedurende vele jaren. De positieve 
bijdrage aan het milieu is evident.

EEN VERBINTENIS MET RESPECT VOOR DE NATUUR

FsC (Forest stewardship Council) is een onafhankelijke, niet-overheids-organisatie, 
zonder winstoogmerk welke is opgericht om overal ter wereld verantwoordelijk 
bosbeheer te bevorderen. Het is een certificeringssysteem dat voorziet in het instellen 
van internationaal erkende standaarden. Het FSC-boscertificaat verzekert u dat het 
hout dat in een product wordt gebruikt, afkomstig is van een op milieugebied, sociaal 
correct en economisch levensvatbaar productieproces en dat het voldoet aan alle 
wetten die erop van toepassing zijn.

Het FsC label biedt een geloofwaardige link tussen verantwoorde productie en 
consumptie van houtproducten, zodat consumenten en bedrijven aankoopbeslissingen 
kunnen nemen waarvan zowel de mens als het milieu profiteren, als ook de 
toegevoegde waarde in het productie proces gewaarborgd blijft. 

lees meer over Wicanders® FSC gecertificeerde producten in deze brochure.

DeNk GROeN,
kIes WICANDeRs!
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VISUElE STIjlEN: 

Wicanders’ 
Oplossingen voor een  
perfecte vloer!

lANDhUISDElEN DESIgN
De speciale eigenschap van een landhuisdeel design 
wordt gekenmerkt door een enkele strook hout die de 
schoonheid en het karakter van het echte hout bena-
drukt. Het natuurlijke uiterlijk van het hout met noesten 
en verscheidenheid in kleur, komt werkelijk terug in het 
design. Het is de perfecte keuze voor grote ruimtes.

3-STROOKS PARKET DESIgN
Het unieke en fascinerende 3-strooks parket design is 
opgebouwd uit 3 naast elkaar geplaatste stroken. De 
stroken zijn afzonderlijk geselecteerd en worden op 
verschillende manieren gecombineerd om zo vloeren te 
creëren met verschillende expressies die levendigheid 
of kalmte accentueren.

V-gROEf, 2-zIjDIg AfgESChUIND
De 2-zijdig afgeschuinde randen (V-groef) aan de lange 
zijde van de lamel, accentueren het lange planken 
uiterlijk en creëren zo een indrukwekkende ruimte.

V-gROEf, 4-zIjDIg AfgESChUIND
4 afgeschuinde randen benadrukken het formaat 
van iedere plank en creëren een meer rustieke en 
gedistingeerd uiterlijk.

Hout is een natuurlijk materiaal. Het verschil in kleurschakeringen en textuur is een aantrekkelijke en natuurlijke eigenschap. 
Door afdrukverschillen is het mogelijk dat de kleur op de foto enigszins afwijkt van het origineel.6



Afwerkingen

Het hout 
oppervlak is 
wat u ziet en 
voelt!   

Afmetingen

Geolied Wit geolied semi-mat gelaktmat gelakt
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bamboo
manor 
Housekentucky

1900 x 189
1850 x 142
1850 x 127

mm

1900 x 190
1830 x 189

mm

1860 x 189
mm

Premium 
& Royal

Classics 
3-strook

Classics 
PlankFineline

Victoria

2200 x 260 
mm

2200 x 206
2190 x 190

mm

2190 x 138
1860 x 148

mm

2200 x 189 
mm

1900 x 190
mm



luxe Vloeren
Verfijnde Elegantie

Premium & Royal
Collectie

FsC 100%
top kwaliteit massief hout 
maximale plank afmeting van 2200 x 260 x 22 mm
6 mm toplaag
V2-groef 
mes & groef

Premium Oak Coir 



Premium & Royal zijn de luxe collecties van 
Wicanders® Parket vloeren. Deze opmerkelijke 
collecties zijn trendsetter in de ontwikkeling van 
samengestelde houten vloeren.

leverbaar in extra brede en lange landhuisdelen 
met een maximale afmeting van 2200 x 260 mm 
en met een toplaag van 6 mm, waar u tientallen 
jaren van kunt genieten. Deze geavanceerde 
vloer constructie biedt u de topkwaliteit  van 
massief hout in combinatie met de stevigheid 
en stabiliteit van een samengestelde vloer.

De Premium collectie is opgebouwd in drie 
lagen van 100% eikenhout en is leverbaar 
in een collectie van zes unieke producten, 
met charmante kleuren en onderscheidende 
oppervlakte kenmerken, zoals geborsteld, 
gerookt en hand geschraapt. Deze vloeren 
benadrukken het luxueuse karakter van iedere 
kamer.

De Royal collectie is opgebouwd uit een 
multiplex onderlaag en een massieve toplaag 
en is leverbaar in drie elegante designs. Ideaal 
om een vintage-aristocratische sfeer te creëren.

De 2-zijdig afgeschuinde zijden (V2-Groef) 
van deze collectie versterken de brede 
landhuisdelen look en creëren hierdoor zelfs 
een expressievere luxe vloer.

beschikbaar met traditionele mes- en groef 
verbinding. Deze vloeren kunnen worden 
geïnstalleerd als zwevende of vol verlijmde of 
genagelde installatie.

Premium & Royal
Collectie

2200 x 260 mm
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Royal Ash 

Premium Oak Brass 



Oak Moonstone

Oak Coir 
*RW04236 - 2200 x 260 mm | Geolied
2-zijdig afgeschuind | tand en Groef 

Oak Moonstone 
*RW04234 - 2200 x 260 mm | Geolied
2-zijdig afgeschuind | tand en Groef



Oak Cocoa

Oak Prime
*RW04232 - 2200 x 260 mm | Geolied
2-zijdig afgeschuind | tand en Groef  

Oak Cocoa 
*RW04237 - 2200 x 260 mm | Geolied
2-zijdig afgeschuind | tand en Groef 

Oak Brass 
*RW04233 - 2200 x 260 mm | Geolied
2-zijdig afgeschuind | tand en Groef 

Oak Suede
*RW04235 - 2200 x 260 mm | Geolied
2-zijdig afgeschuind | tand en Groef 

* De volledige Premium collectie is beschikbaar met 100% 
FSC certificaat, dat garandeert dat deze producten afkomstig 
zijn uit deskundig beheerde bossen en dat Wicanders Parquet 
de hoogste sociale en economische normen op de markt 
naleeft.

Hout is een natuurlijk materiaal. Het verschil in kleurschakeringen en textuur is een aantrekkelijke en natuurlijke eigenschap. 
Door afdrukverschillen is het mogelijk dat de kleur op de foto enigszins afwijkt van het origineel. 11



Royal Ash 

Royal Ash 
 *RW04216 - 2200 x 260 mm | Wit Geolied 
2-zijdig afgeschuind | tand en Groef

Royal Oak 
*RW04214 - 2200 x 260 mm | Onbehandeld
2 –zijdig afgeschuind | tand en Groef 
*RW04215 - 2200 x 260 mm | Geolied
2-zijdig afgeschuind | tand en Groef

Hout is een natuurlijk materiaal. Het verschil in kleurschakeringen en textuur is een aantrekkelijke en natuurlijke eigenschap. 
Door afdrukverschillen is het mogelijk dat de kleur op de foto enigszins afwijkt van het origineel.

* De Royal collectie is beschikbaar met 100% 
FSC certificaat, dat garandeert dat deze 
producten afkomstig zijn uit deskundig 
beheerde bossen en dat Wicanders® Parquet 
de hoogste sociale en economische normen 
op de markt naleeft.
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Royal Oak (Geolied)

Royal Ash 
 *RW04216 - 2200 x 260 mm | Wit Geolied 
2-zijdig afgeschuind | tand en Groef



tijdloze dessins
karakteristieke, 
eeuwenoude charme

Kentucky
Collectie

FsC 100% 
Verrassende effecten en unieke designs
maximale plank afmeting 1900x190x15 mm
met V2 en V4 Groef 
WIClOC installatie systeem

 

Kentucky Santa Fe



Ingekerfde, natuurlijke scheuren
Deze afwerking biedt een verschillend 
uiterlijk vergelijkbaar met de oude 
versleten vloeren zoals in oude boerderijen 
en rustiek europese kastelen. elke plank 
heeft een versleten uiterlijk met natuurlijk 
ogende handgesneden kloven, bewerkt 
door professionele ambachtslieden met 
hamers en beitels.

Hand geschraapt
Hand geschraapte hard houten vloeren 
worden met de hand bewerkt met behulp 
van schraap gereedschap om de vloer 
een oud hout uiterlijk te geven. Het 
gedetailleerde ontwerp is uniek in iedere 
plank en geeft het hout een natuurlijke 
schoonheid en creëert een rustieke, 
antieke look met ouderwetse charme.

Kentucky
Collectie

De kentucky collectie brengt design en het gevoel van eeuwenoude vloeren terug door een 
nieuwe interpretatie van tijdloze stijl en expressie. De gehele collectie is leverbaar in een 
combinatie van handgemaakte veroudering, geborstelde-, hand geschraapte-, gerookte- en 
kleurtechnieken om  vloeren aan te kunnen bieden die werkelijk uniek zijn. Het natuurlijke 
karakter van het hout is verbeterd met een brede kleuren collectie van intens verbleekt tot 
diep zwart.

De kentucky collectie is leverbaar in landhuisdelen met een maximale afmeting van 1900 x 
190 x 15 mm en hebben een massieve toplaag van 4 mm. De vloerdelen zijn voorzien van het 
WIClOC lijmloze legsysteem. Deze makkelijke installatie methode bespaart u tijd en kosten.

Eiken gerookt
De vloer planken worden gerookt in 
speciale kamers. Dat geeft ze een diep 
bruine kleur. Niet alleen op het oppervlak 
maar de volledige eiken toplaag, 
waardoor de kleur een levenlang mooi 
blijft. Gerookte hard houten vloeren 
geven diepte en een authentieke allure 
aan hedendaagse ruimten.

geborsteld 
en “White-Washed” kleuring
In geborstelde vloeren wordt het zachte 
deel van het hout verwijderd om de kor-
rel bloot te stellen en zo de plank te ver-
beteren en een verfijnde maar versleten 
uiterlijk te creëren. De stijl van de vloer 
wordt ook verbeterd door een kleurproces 
genaamd “white-washed”. Deze techniek 
creëert een antiek uiterlijk en staat toe dat 
u de oorspronkelijke kleur van het hout 
onder de afwerking ziet. Het uiteindelijke 
resultaat is ideaal voor ruimtes met een 
klassiek landelijke stijl.
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Kentucky Oklahoma 
*RW04242 - 1830 x 189 mm | Geolied  
2-zijdig afgeschuind | WIClOC |Gerookt

Kentucky Memphis

Kentucky Memphis 
*RW04245 - 1830 x 189 mm | Geolied
2-zijdig afgeschuind | WIClOC  | Geborsteld; White-Washed

Kentucky Kansas 
*RW04241 - 1830 x 189 mm | Geolied
2-zijdig afgeschuind | WIClOC |Geborsteld

Kentucky New Orleans 
*RW04247 - 1830 x 189 mm | Geolied  | 
2-zijdig afgeschuind | WIClOC | Geborsteld; White-Washed

* De kentucky collectie is beschikbaar met 
100% FSC certificaat, dat garandeert dat 
deze producten afkomstig zijn uit deskundig 
beheerde bossen en dat Wicanders Parquet 
de hoogste sociale en economische normen 
op de markt naleeft.

Hout is een natuurlijk materiaal. Het verschil in kleurschakeringen en textuur is een aantrekkelijke en natuurlijke eigenschap. 
Door afdrukverschillen is het mogelijk dat de kleur op de foto enigszins afwijkt van het origineel.16



Kentucky Dallas

Kentucky Dallas 
*RW04243 - 1830 x 189 mm | Geolied
4-zijdig afgeschuind | WIClOC | Hand geschraapt

Kentucky houston  
*RW04244 - 1830 x 189 mm | Wit Geolied
 4-zijdig afgeschuind | WIClOC | Hand geschraapt



Kentucky grand Canyon
*RW04319 - 1900x190 mm | Wit Geolied 
4-zijdig afgeschuind | WIClOC
big Cracks; Geborsteld; White-Washed; Gerookt

Kentucky Atlanta 
*RW04246 - 1830 x 189 mm | Oiled
2-zijdig afgeschuind | WIClOC
Geborsteld; White-Washed; Gerookt

Kentucky Colorado City
*RW04322 - 1900x190 mm | Wit Geolied
4-zijdig afgeschuind | WIClOC
big Cracks; Geborsteld; White-Washed; Gerookt

Hout is een natuurlijk materiaal. Het verschil in kleurschakeringen en textuur is een aantrekkelijke en natuurlijke eigenschap. 
Door afdrukverschillen is het mogelijk dat de kleur op de foto enigszins afwijkt van het origineel.

Kentucky Atlanta 

* De kentucky collectie is beschikbaar met 
100% FSC certificaat, dat garandeert dat 
deze producten afkomstig zijn uit deskundig 
beheerde bossen en dat Wicanders Parquet 
de hoogste sociale en economische normen 
op de markt naleeft.
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Kentucky Denver
*RW04320 - 1900x190 mm | Geolied
4-zijdig afgeschuind | WIClOC
big Cracks; Geborsteld; Gerookt

Kentucky Santa fe
*RW04321 - 1900x190 mm | Geolied
4-zijdig afgeschuind | WIClOC
big Cracks; Geborsteld; White-Washed; Gerookt



Kentucky grand Canyon
*RW04319 - 1900x190 mm | Wit Geolied 
4-zijdig afgeschuind | WIClOC
big Cracks; Geborsteld; White-Washed; Gerookt

Kentucky Colorado 

Kentucky Denver
*RW04320 - 1900x190 mm | Geolied
4-zijdig afgeschuind | WIClOC
big Cracks; Geborsteld; Gerookt

Kentucky Santa fe
*RW04321 - 1900x190 mm | Geolied
4-zijdig afgeschuind | WIClOC
big Cracks; Geborsteld; White-Washed; Gerookt



Historische sferen
Rustiek karakter

Victoria
Collectie

100% FsC 
unieke en rustieke uitstraling
moderne kleuren
exquise vakmanschap
4 mm toplaag
WIClOC lijmloos installatie systeem

Victoria Coal



Victoria is een collectie die het verleden viert. Deze vloeren zijn verfijnd door middel van 
diverse technieken zoals, borstelen, handschrapen en inkleuringen om iconische sferen 
uit het verleden te doen herleven. Door verfijnd vakmanschap vindt u boeiende details 
in iedere plank. Deze zeer onderscheidende details worden bereikt door ongeveer een 
half uur handwerk in iedere plank. met de nadruk op noesten, borstelen en handschrapen 
worden unieke oppervlakte texturen gerealiseerd. 

De planken zijn beschikbaar met een maximale afmeting van 1900 x 190 x 15 mm en 
een massieve eiken toplaag van 4 mm. De planken zijn voorzien van het WIClOC lijmloze 
installatie systeem. Deze gemakkelijke installatie methode bespaart u geld en kosten.

Victoria
Collectie
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Victoria Steel  



Victoria Copper
*RW04258F - 1900 x 190 mm | Geolied
4-zijdig afgeschuind | WIClOC

Victoria SandVictoria Coal  
*RW04257F- 1900 x 190 mm | Geolied
4-zijdig afgeschuind | WIClOC

Victoria Ivory  
*RW04254F - 1900 x 190 mm | Wit Geolied
4-zijdig afgeschuind | WIClOC

Victoria Steel  
*RW04255F - 1900 x 190 mm | Wit Geolied
4-zijdig afgeschuind | WIClOC

Victoria graphite  
*RW04256F - 1900 x 190 mm | Geolied
4-zijdig afgeschuind | WIClOC

Hout is een natuurlijk materiaal. Het verschil in kleurschakeringen en textuur is een aantrekkelijke en natuurlijke eigenschap. 
Door afdrukverschillen is het mogelijk dat de kleur op de foto enigszins afwijkt van het origineel. 23

* De Victoria collectie is beschikbaar met 100% FSC certificaat, 
dat garandeert dat deze producten afkomstig zijn uit deskundig 
beheerde bossen en dat Wicanders Parquet de hoogste sociale 
en economische normen op de markt naleeft.

Victoria Sand  
*RW04253F - 1900 x 190 mm | Geolied
4-zijdig afgeschuind | WIClOC



tijdloze elegantie
Robuuste, klassieke uitstraling

Manor House
Collectie

FsC 100% 
Robuust en duurzaam
3 mm massief eiken toplaag
V2-Groef 

Manor House Oak Rustic (Wit Geolied)



Manor House
Collectie

Geïnspireerd door de elegante charme van de traditionele statige europese huizen, heeft 
deze collectie planken een warme en tijdloze textuur, welke ideaal zijn om een klassiek tintje 
in een eigentijds interieur te brengen.

Deze collectie heeft een geoliede afwerking welke aan de lucht is gedroogd. Deze techniek 
verzekerd u er van dat de olie diep in het hout oppervlak is ingetrokken, wat grote voordelen 
geeft ten aanzien van het onderhoud van deze producten.

De manor House collectie is beschikbaar in planken met een maximale afmeting van 
1860 x 189 x 14 mm en met een toplaag van 3 mm massief eiken. De planken worden 
geproduceerd met een 2-zijdige afschuining (V2-Groef) welke zorgen voor een moderne 
brede planken uitstraling.

25



Manor House Oak Nature (White Oiled)

* De manor House collectie is beschikbaar met 100% 
FSC certificaat, dat garandeert dat deze producten 
afkomstig zijn uit deskundig beheerde bossen en dat 
Wicanders Parquet de hoogste sociale en economische 
normen op de markt naleeft.

Manor house Ash 
*RW04210N - 1860 x 189 mm | Wit Geolied
2-zijdig afgeschuind | WIClOC



Manor House Oak Rustic Smoked (White Oiled)

Manor house Oak Rustic Smoked
*RW04315 - 1860 x 189 mm | Wit Geolied
2-zijdig afgeschuind | tand en Groef

Manor house Oak Rustic 
*RW04206N - 1860 x 189 mm | Geolied
2-zijdig afgeschuind | WIClOC
*RW04313   - 1860 x 189 mm | Geolied 
2-zijdig afgeschuind |tand en Groef

Hout is een natuurlijk materiaal. Het verschil in kleurschakeringen en textuur is een aantrekkelijke en natuurlijke eigenschap. 
Door afdrukverschillen is het mogelijk dat de kleur op de foto enigszins afwijkt van het origineel. 27

Manor house Oak Rustic Smoked
*RW04316 - 1860 x 189 mm | Geolied 
2-zijdig afgeschuind | tand en Groef

Manor house Oak Rustic
*RW04207N- 1860 x 189 mm | Wit Geolied
2-zijdig afgeschuind | WIClOC  
*RW04314    1860 x 189 mm | Wit Geolied
2-zijdig afgeschuind | tand en Groef

Manor house Oak Nature
*RW04208N - 1860 x 189 mm | Geolied
2-zijdig afgeschuind | WIClOC

Manor house Oak Nature 
*RW04312 - 1860 x 189 mm | Wit Geolied 
2-zijdig afgeschuind | tand en Groef



Natuurlijke schoonheid
tijdloos comfort

Classics
Collectie

Ruim assortiment
Natuurlijk karakter van hout
brede planken en 3-strooks parket
WIClOC of loc&Fold installatie systeem
maximale afmeting van 2200 x 206 mm

Oak Country Nordic



Classics
Collectie

De Classics collectie is samenge-
steld uit verschillende houtsoort-
en die het natuurlijke karakter 
en uiterlijk van hout verstevigen. 
Fraaie dessins met tijdloze visuele 
effecten, afgewerkt met lak of olie 
beschermlaag. De matte en slijt-
vaste lak is vergelijkbaar met een 
geoliede afwerking en verbeterd 
de schoonheid van het hout.

beschikbaar in twee formaten: 
brede planken of 3-strooks. De 
Classics collectie biedt u hoge 
kwaliteit. bestaande uit 3 lagen 
met een grote varieteit in uitvoe-
ringen. Deze collectie is ontwor-
pen voor klassieke of moderne 
interieurs en geeft vooral een ele-
gante en stijlvolle uitstraling.

Opvallende originele dessins 
worden in een groot kleurenpalet 
met een modern gevoel gecombi-
neerd zodat u uw eigen natuur-
lijke stijl kunt kiezen.

Landhuisdelen design 3-strooks parket design

29

Classic
3-strooks

Classic
Plank

2200 x 206
2190 x 190

mm

2190 x 138
1860 x 148

mm



Walnut Nature

Landhuisdeel design

De speciale eigenschap van een landhuisdeel is de 
enkele strook hout die de schoonheid en het karakter 
van het echte hout benadrukt. Het natuurlijke uiterlijk van 
het hout met noesten en verscheidenheid in kleur, komt 
werkelijk terug in het design. Het is de perfecte keuze voor 
grote ruimtes.

Classics landhuisdeel

Walnut Nature
RW03178  - 2190 x 138 mm | mat-Gelakt | WIClOC



Oak Nature

Oak Nature
RW03176 - 1860 x 148 mm | mat-Gelakt | WIClOC

Iroko Nature
RW03179 - 2190 x 138 mm | mat-Gelakt | WIClOC

Oak Country Nordic
RW03181 - 1860 x 148 mm | mat-Gelakt | WIClOC

jatoba Nature
RW03174 - 2190 x 138 mm | mat-Gelakt | WIClOC

Merbau Nature
RW03177  - 2190 x 138 mm | mat-Gelakt | WIClOC

Hout is een natuurlijk materiaal. Het verschil in kleurschakeringen en textuur is een aantrekkelijke en natuurlijke eigenschap. 
Door afdrukverschillen is het mogelijk dat de kleur op de foto enigszins afwijkt van het origineel. 31



Classics 3-strook Ash Elbe

3-strooks parket design

Door het integreren van verschillende europese houtsoorten, welke groeien in goed beheerde europese 
bossen, zijn de Classic 3-strooks parket vloeren nu ook verkrijgbaar met het loc&Fold installatie 
systeem. Dit lijmloos te installeren legsysteem werd ontworpen om de installatie te vereenvoudigen 
met een “single-action-movement”. een enkele handeling en de vloerplank is geinstalleerd.

Classics 3-strooks parket

Hout is een natuurlijk materiaal. Het verschil in kleurschakeringen en textuur is een aantrekkelijke en natuurlijke eigenschap. 
Door afdrukverschillen is het mogelijk dat de kleur op de foto enigszins afwijkt van het origineel.
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Classics 3-strook Oak Rustic Thames

Oak Nature Tejo
RW01227 - 2200 x 206 mm | Geolied| loc&Fold

Oak Nature Oder
RW01226 - 2200 x 206 mm | Geolied| loc&Fold

Ash Elbe
RW01222 - 2200 x 206 mm | mat-Gelakt | loc&Fold

Oak Nature Seine
RW01228 - 2200 x 206 mm | Geolied| loc&Fold

Oak Rustic Ebro
RW01229 - 2200 x 206 mm | Geolied| loc&Fold

Oak Rustic Thames
RW01223 - 2200 x 206 mm | Geolied| loc&Fold

Maple Nature Volga
RW01221 - 2200 x 206 mm | mat-Gelakt | loc&Fold
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Classics 3-strook Oak Nature Loire

Classics 3-strooks parket
3-strooks parket design

De unieke en fascinerende 3-strooks vloer designs hebben een oppervlakte opgebouwd uit 3 stroken. 
De stroken zijn afzonderlijk geselecteerd en worden op verschillende manieren gecombineeeerd om 
zo vloeren te creëren met verschillende expressies die levendigheid of rust accentueren.



Oak Nature loire
RW01224 -  2200 x 206 mm | Geolied| loc&Fold

Oak Nature Danube
RW01219 - 2200 x 206 mm | mat-Gelakt | loc&Fold

Classics 3-strook Oak Nature Danube

Beech Nature Rhine
RW01220 - 2200x206 mm | mat-Gelakt | loc&Fold

Merbau Nature
RW01214 - 2190 x 190 mm | mat-Gelakt | WIClOC

Walnut Nature
RW01215 - 2190 x 190 mm | mat-Gelakt | WIClOC

hevea Rustic Nordic
RW01218 - 2190 x 190 mm | mat-Gelakt | WIClOC

hevea Nature
RW01211 - 2190 x 190 mm | mat-Gelakt | WIClOC

35Hout is een natuurlijk materiaal. Het verschil in kleurschakeringen en textuur is een aantrekkelijke en natuurlijke eigenschap. 
Door afdrukverschillen is het mogelijk dat de kleur op de foto enigszins afwijkt van het origineel.



exotische sferen
spannende momenten

Bamboo
Collectie

Duurzaam en design
Hoogwaardige, sterke toplaag
Geschikt voor vloerverwarming
WIClOC Installatie systeem

Bamboo Horizontal Caramel 



Bamboo horizontal Caramel 
RW03138 - 1900 x 189 mm | semi-mat Gelakt | WIClOC 

Bamboo
Collectie

Bamboo Strand Woven Natural

Bamboo horizontal Natural 
RW03137 - 1900 x 189 mm | semi-mat Gelakt | WIClOC 

Bamboo Strand Woven Caramel 
RW03140 - 1850 x 127 mm | semi-mat Gelakt | WIClOC 

Bamboo Strand Woven Natural 
RW03139 - 1850 x 127 mm | semi-mat Gelakt | WIClOC 
RW03139N - 1850 x 142 mm | semi-mat Gelakt | WIClOC

Hout is een natuurlijk materiaal. Het verschil in kleurschakeringen en textuur is een aantrekkelijke en natuurlijke eigenschap. 
Door afdrukverschillen is het mogelijk dat de kleur op de foto enigszins afwijkt van het origineel.

met de bamboo collectie presenteert Wicanders een combinatie 
van duurzaamheid en design voor.

In tegenstelling tot hout dat 50 tot 60 jaar nodig heeft om te 
groeien, is deze grasplant uit Azie bekend om zijn snelle groei 
(3-4 jaar) en hoeft deze niet aangepland te worden. De bamboo 
collectie valt ook op door haar buitengewone verscheidenheid en 
stevigheid. Dit Oosters geinspireerde , hoogpresterende drielaags 
parket verbetert de eigenschappen van houten vloeren en heeft 
nog andere voor de hand liggende voordelen: een hoge 
dichtheidsstructuur voor stevigheid en stabiliteit. Vernieuwde 
snijtechnieken zorgen voor een grote verscheidenheid in 
patronen en oppervlakte texturen waarmee u huiskamers en 
winkelruimten opvallend aantrekkelijk kunt maken.

Alle referenties zijn geproduceerd met het WIClOC lijmloos 
installatie systeem. Deze installatiemethode bespaart u tijd en 
geld.
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expressieve contrasten
levendige ruimten

Fineline
Collectie

urban Chic
Plank afmeting 2200 x 189 mm
4 mm toplaag
WIClOC installatie system

Fineline Oak Smoked 



De Fineline collectie legt de nadruk op con-
trasten en gewaagde optische wisselwerk-
ingen. bestaande uit smalle strookjes eiken 
(natuur of gerookt) of maple, is deze collec-
tie uitermate geschikt  voor ruimten met uit-
straling waarin een stedelijk ritme en intense 
gevoelens hand in hand gaan.

fineline Maple
RW03158 - 2200 x 189 mm | mat Gelakt | WIClOC

fineline Oak
RW03156 - 2200 x 189 mm | mat Gelakt | WIClOC

fineline Oak Smoked 
RW03157 - 2200 x 189 mm | mat Gelakt | WIClOC

Fineline
Collectie

Fineline Maple

Hout is een natuurlijk materiaal. Het verschil in kleurschakeringen en textuur is een aantrekkelijke en natuurlijke eigenschap. 
Door afdrukverschillen is het mogelijk dat de kleur op de foto enigszins afwijkt van het origineel.

Dankzij de unieke productie technologie 
is de oppervlakte significant harder dan 
gezaagd eiken of maple en daardoor 
slijtvaster en beter bestand tegen 
indrukken.
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technische Oplossingen

1

2

1.  Massief houten toplaag ca. 6 mm

2.  Massieve eiken houten stroken, 11 mm

3.  Balansdrager van massief eiken hout, 3 mm

1.  Massief houten toplaag ca. 6 mm

2.  Multiplex Berken/Populieren 16 mm

3

1

2

3

WIClOC

&
tongue

groove&
tongue

groove
Multi PLY

40

Classics Collectie

1  Massief houten toplaag.  ca. 4 mm

2.  Massieve stroken van populieren hout

3.  Balansdrager van hout

WIClOC

Bamboo, Kentucky, fineline en Victoria Collecties

1  Massief houten toplaag.  ca. 3 mm

2.  Massieve stroken van populieren hout

3.  Balansdrager van hout

Manor house Collectie

Premium & Royal Collectie

Afmeting: 2200 x 260 x 22 mm Afmeting: 2200 x 260 x 20 mm 

1

2

3

&
tongue

groove

1

2

3

1

2

3

1  Massief houten toplaag. ca. 3,2 - 4 mm

2  Massieve stroken van hevea-, populieren of vuren hout

3  Balansdrager van hout
1

2 WIClOC



loc&Fold is een zwevend installatie systeem, welke door een enkele handeling de planken met elkaar 
verbindt. met een enkele “single-action-movement” worden de planken geinstalleerd.

WIClOC

WIClOC is een van de meest gebruikte en geapprecieerde zwevende legsystemen in de wereld. Het is 
een sterk en robuust mechanisch, lijmloos, Click-systeem welke zowel de lange als korte zijde verbind.

&
tongue

groove

tand & Groef is een traditionele installatie methode. Het biedt u de mogelijkheid om te kiezen voor 
een zwevende-, verlijmde- of genagelde installatie.
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technisch Data sheet

Collectie ClASSICS BAMBOO MANOR hOSE, ROYAl
VICTORIA, KENTUCKY, 

fINElINE
PREMIUM PlANK

Opbouw

Plank 
3-strook 
3-PlY- samengesteld 
uit 3 lagen  
Vlak

bamboo 
3-PlY- samengesteld 
uit 3 lagen  
Vlak

Plank 
3-PlY- samengesteld 
uit 3 lagen  
multi PlY - multi layer engineered 
2-zijdig afgeschuind

Plank 
3-strook 
Fineline 
3-PlY- samengesteld 
uit 3 lagen  
2-zijdig afgeschuind 
4-zijdig afgeschuind 
Vlak                     

Plank 
3-PlY- samengesteld 
uit 3 lagen  
2-zijdig afgeschuind

lijmloze WIClOC 
installatie ja/Nee ja (sommige loc&Fold) ja

ja
sommige manor House en 
Royal selectie referenties 
voorzien van tand&Groef)

ja 
(sommige kentucky 
referenties tand en Groef)

Nee

Vervaardigd volgens 
de normen Norm eN 13489:2002 eN 13489:2002 eN 13489:2002 eN 13489:2002 eN 13489:2002

totale dikte mm 13,5; 14; 15 15 14; 15; 22 14; 14,5; 15 20

slijtlaag mm 3; 3,2; 3,5; 4 4 3; 4; 6 3; 3,5; 4 6

lengte x breedte mm
1860x148 
2190x138 
2190x190                                                          
2200x206

1850x127 
1900x189

1860x189 
2200x220 
2200x260

1820x145 
1830x189 
1860x189 
1900x190 
2200x189

2200x260

FSC gecertificeerd Nee Nee FsC 100% FsC 100% 
(muv Fineline Collectie) FsC 100%

soort (hardheid) brinell  
(N/mm²)

Hevea (32), Oak (38),  
merbau (40), Walnut (26),  
Ash (32), beech (34),  
Iroko (33), jatoba (60), 
maple 38

bamboo (34) Oak (38) 
Ash (32)

Oak (38) 
maple (32) Oak (38)

brand werendheid

(eN 13501-1)
klasse Dfl - s1 Dfl - s1

22/6mm: Oak Cfl - s1; Ash 
Dfl - s1 
15/4mm: Dfl - s1

Dfl - s1 Cfl - s1

Warmte transmissie m²k/W 0,10 0,12 15/4 mm: 0,115 
22/6 mm: 0,165

14/3mm; 15/4mm: 0,115 
14,5/3,5mm: 0,1 0,117

Vochtgehalte % 7 ± 2% 7 ± 2% 7 ± 2% 7 ± 2% 7 ± 2%

Hoogteverschil tussen 
de planken na 
plaatsing

mm ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20

Afwerking type uV-uithardende lak uV- uithardende lak Oxidatief Olie

uV-uithardende lak
uV-uithardende lak + 
Oxidatef Olie
Oxidatief Olie
uV Olie

uV Olie

Formaldehyde-uitstoot klasse e1 e1 e1 e1 e1

INSTAllATIE  sYstemeN

1  Massief houten toplaag.  ca. 3 mm

2.  Massieve stroken van populieren hout

3.  Balansdrager van hout
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Product selector

 3-PlY

Mat gelakt geolied

Dikte (mm) 13,5 14 15 13,5 14 15 20

Toplaag (mm) 3,5 3,2 3,5 4 3,5 3 4 6

Afmeting (mm) 2200 x 206 2190 x 138 2190 x 190 1860 x 148 2200 x 189 2200 x 206 1860 x 189 1830 x 189 1900 x 190 2200 x 260

facet N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 zijdig micro 2 zijdig 4 zijdig 4 zijdig micro 2 zijdig micro

Installatie systeem loc&fold WIClOC WIClOC WIClOC WIClOC loc&fold Tand en 
groef WIClOC WIClOC WIClOC WIClOC Tand &

groef

fSC Nee Nee Nee Nee Nee Nee fSC 100% fSC 100% fSC 100% fSC 100% fSC 100% fSC 100%

Commercial reference
Premium and Royal Collectie
Oak Brass Plank RW04233

Oak Cocoa Plank RW04237

Oak Coir Plank RW04236

Oak Moonstone Plank RW04234

Oak Prime Plank RW04232

Oak Suede Plank RW04235

Royal Ash Plank
Royal Oak Plank
Kentucky Collectie
Kentucky Kansas Plank RW04241

Kentucky Atlanta Plank RW04246

Kentucky Colorado City Plank
Kentucky Dallas Plank RW04243

Kentucky Denver Plank RW04320

Kentucky grand Canyon Plank
Kentucky houston Plank
Kentucky Memphis Plank RW04245

Kentucky New Orleans Plank RW04247

Kentucky Oklahoma Plank RW04242

Kentucky Santa fe Plank RW04321

Victoria Collectie
Victoria Coal Plank RW04257f

Victoria Copper Plank RW04258f

Victoria graphite Plank RW04256f

Victoria Ivory Plank
Victoria Sand Plank RW04253f

Victoria Steel Plank
Manor house Collectie
Manor house Ash Plank
Manor house Oak Nature Plank RW04311 RW04208N

Manor house Oak Rustic Plank RW04313 RW04206N

Manor house Oak Rustic Smoked Plank RW04316

Classics Collectie Plank
Iroko Nature Plank RW03179

jatoba Nature Plank RW03174

Merbau Nature Plank RW03177

Oak Country Nordic Plank RW03181

Oak Nature Plank RW03176

Walnut Nature Plank RW03178

Classics Collection 3-strook
Ash Elbe 3-strook RW01222

Beech Nature Rhine 3-strook RW01220

hevea Nature 3-strook RW01211

hevea Rustic Nordic 3-strook RW01218

Maple Nature Volga 3-strook RW01221

Merbau Nature 3-strook RW01214

Oak Nature Danube 3-strook RW01219

Oak Nature loire 3-strook RW01224

Oak Nature Oder 3-strook RW01226

Oak Nature Seine 3-strook RW01228

Oak Nature Tejo 3-strook RW01227

Oak Rustic Ebro 3-strook RW01229

Oak Rustic Thames 3-strook RW01223

Walnut Nature 3-strook RW01215

Bamboo Collectie
Bamboo horizontal Caramel Plank
Bamboo horizontal Natural Plank
Bamboo Strand Woven Caramel Plank
Bamboo Strand Woven Natural Plank
fineline Collectie
fineline Maple N/A RW03158

fineline Oak N/A RW03156

fineline Oak Smoked N/A RW03157
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Product selector

 3-PlY Multi PlY

Semi Mat gelakt On- 
behandeld White Oiled geolied On-

behandeld
Wit 

geolied

Dikte (mm) 15 14 14 15 22 22 22

Toplaag (mm) 4 3 3 4 6 6 6

Afmeting (mm) 1850 x 127 1850 X 142 1900 x 189 1860 x 189 1860 x 189 1830 x 189 1900 x 190 2200 x 260 2200 x 260 2200 x 260

facet N/A N/A N/A 2 zijdig micro 2 zijdig micro 4 zijdig 4 zijdig micro 2 zijdig 2 zijdig 2 zijdig

Installatie systeem WIClOC WIClOC WIClOC Tand en 
groef

Tand en 
groef WIClOC WIClOC WIClOC Tand en 

groef
Tand en 
groef

Tand en 
groef

fSC No No No fSC 100% fSC 100% fSC 100% fSC 100% fSC 100% fSC 100% fSC 100% fSC 100%

Commercial reference
Premium and Royal Collection
Oak Brass Plank
Oak Cocoa Plank
Oak Coir Plank
Oak Moonstone Plank
Oak Prime Plank
Oak Suede Plank
Royal Ash Plank RW04216

Royal Oak Plank RW04215 RW04214

Kentucky Collection
Kentucky Kansas Plank
Kentucky Atlanta Plank
Kentucky Colorado City Plank RW04322

Kentucky Dallas Plank
Kentucky Denver Plank
Kentucky grand Canyon Plank RW04319

Kentucky houston Plank RW04244

Kentucky Memphis Plank
Kentucky New Orleans Plank
Kentucky Oklahoma Plank
Kentucky Santa fe Plank
Victoria Collection
Victoria Coal Plank
Victoria Copper Plank
Victoria graphite Plank
Victoria Ivory Plank RW04254f

Victoria Sand Plank
Victoria Steel Plank RW04255f

Manor house Collection
Manor house Ash Plank RW04210N

Manor house Oak Nature Plank RW04310 RW04312

Manor house Oak Rustic Plank RW04314 RW04207N

Manor house Oak Rustic Smoked Plank RW04315

Classics Collection 1 strip
Iroko Nature Plank
jatoba Nature Plank
Merbau Nature Plank
Oak Country Nordic Plank
Oak Nature Plank
Walnut Nature Plank
Classics Collection 3 strip
Ash Elbe 3-strook
Beech Nature Rhine 3-strook
hevea Nature 3-strook
hevea Rustic Nordic 3-strook
Maple Nature Volga 3-strook
Merbau Nature 3-strook
Oak Nature Danube 3-strook
Oak Nature loire 3-strook
Oak Nature Oder 3-strook
Oak Nature Seine 3-strook
Oak Nature Tejo 3-strook
Oak Rustic Ebro 3-strook
Oak Rustic Thames 3-strook
Walnut Nature 3-strook
Bamboo Collection
Bamboo horizontal Caramel Plank RW03138

Bamboo horizontal Natural Plank RW03137

Bamboo Strand Woven Caramel Plank RW03140

Bamboo Strand Woven Natural Plank RW03139 RW03139N

fineline collection
fineline Maple N/A
fineline Oak Smoked N/A
fineline Oak N/A
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