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Woongezond en duurzaam: meer dan 90 % organisch.
De Robuuste vloer met waterstop.
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Een keuze voor kwaliteit.
Als Duits familiebedrijf uit het Münsterland wijden wij ons 
sinds nu al 60 jaar aan de verantwoordelijkheid, duurzame 
en woongezonde producten te ontwikkelen, die voldoen aan 
de hoogste normen op het gebied van functionaliteit en est-
hetiek.

Met passie, knowhow en een gevoel voor  goed design creë-
ren wij vloeren, die de modernste decors en doordachte 
techniek in zich verenigen – naar het voorbeeld van de na-
tuur en met het meest efficiënte gebruik van grondstoffen 
voor onze gemeenschappelijke leefomgeving.

*Hout-/steenreproductie. Vrijblijvende kleurafbeeldingen.

Eiken Indiaas bruin*A11
Landhuisdeel
lineair-geborsteld
mat
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Iedereen kent de kleine ongelukjes in het dagelijkse leven. 
Een glas water dat valt, de hond die vanuit de tuin met vieze 
poten de woonkamer binnenstormt of de nadruppelende 
regenjas na een wandeling in de regen. De Dureco-vloer is 
perfect voorbereid op deze situaties. De SEAL-technologie 
beschermt de vloer gedurende maximaal 24 uur tegen 
vloeistof die op het oppervlak blijft liggen. Opzwellen wordt 
voorkomen en het uitelijk van de vloer blijft onveranderd. 

Door de bijzondere sterke toplaag en het vermogen om 
water 24 uur lang te stoppen, kan Dureco bijna alle dage-
lijkse uitdagingen aan, zonder daarbij aan schoonheid in te 
boeten. Een zorg minder en meer tijd voor de belangrijke 
dingen van het leven.
 

SmartConnect Pro
SmartConnectPro is de snelle en veilige klikverbinding voor een 
duurzaam en mooi vloerbeeld. De bijzondere vorm van de profile-
ring vermindert binnendringen van vloeistof en biedt daarnaast 
bescherming tegen vocht.

ExtremeDense
ExtremeDense is de technologie die gebruikt wordt voor de 
extreem gecomprimeerde dragerplaat. Deze is op houtbasis en 
het hart van  de Dureco-vloer. Daarbij worden de individuele 
houtvezels zo sterk in elkaar geperst dat binnendringen van vocht 

maximaal wordt voorkomen. 

AllroundSafe
AllroundSafe beschermt elke afzonderlijke plank dankzij een  
bijzondere nieuwe techniek voor verzegeling van de kanten.  
Hiermee wordt binnendringen van vocht in de vloer al op het
oppervlak gestopt.

LongLifeSurface
LongLifeSurface is de in meerdere lagen aangebrachte
beschermlaag van het vloeroppervlak. De vloer krijgt zijn duur-
zaamheid en waterbestendigheid met name door de toevoeging 
van het natuurlijke mineraal korund uit de saffier-familie. 
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24 uur waterstop dankzij SEAL-Technologie

24 uur waterstop – klaar voor het echte leven

!
Korund is een natuurlijk en veel voor-
komend mineraal uit de saffier-fami-
lie. Op de hardheidsschaal van Mohs* 
heeft het een waarde van 9. Alleen dia-
mant heeft met een waarde van 10 een 
hogere hardheid. De hoge slijtvastheid 
en temperatuurbestendigheid maken 
korund tot een ideaal bestanddeel voor 
alles wat aan belasting onderhevig is. 

(* een door Friederich Mohs ontwikkelde refe-
rentieschaal voor de bepaling van hardheidsgra-
den van materialen)

23

4

31



6 / 7

Onze verantwoordelijkheid. Voor Dureco-vloeren gebruiken 
wij hout van gecertificeerde duurzame bosbouw. Dit wordt 
bevestigd door het PEFC-certificaat waarmee alle Dureco-
vloeren zijn toegekend. De zorgvuldige keuze van de groei-
gebieden en de daar groeiende bomen zijn bepalend voor 
de hoge kwaliteitseisen van ter Hürne. Het principe van de 
duurzame en bronnensparende handel is een elementair 
onderdeel van onze filosofie en strekt zich uit over alle 

onderdelen en processen van onze onderneming. Boven-
dien wordt vandaag de dag al een aanzienlijk deel van de 
hout-grondstof voor de dragerplaten gemaakt van bomen, 
die bijvoorbeeld door stormen niet meer kunnen worden 
gebruikt voor de productie van meubels of parket.
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Top Layer
Toplaag van korund harscoating.

Design layer
Decoratieve designs gemaakt van houtvezel.

Baseboard
Drager gemaakt van extreem verdicht houtvezel.

Backing layer
Stabiliserende laag gemaakt van houtvezel.
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*Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque 

de toxicité par  inhalation, sur une échelle de classe 
allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 

émissions).

Woongezond en duurzaam:
meer dan 90 % organisch.

plastic vrij – een bijdrage aan het klimaat

!
In één kubieke meter hout zit onge-
veer één ton CO2 opgeslagen. Met uw 
keuze voor een Dureco-vloer draagt u 
dan ook actief bij aan de klimaatbe-
scherming, want onze vloer bestaat 
voor het grootste deel uit hout. In hout 
dat voor ons product gebruikt wordt, is 
CO2 opgeslagen. Dit CO2 blijft in het 
hout zitten, en wel net zo lang tot het 
hout verbrand wordt.  Daar komt nog 
eens bij dat er voor elke boom die voor 
de productie wordt gebruikt, andere 
bomen worden geplant, die op hun 
beurt tijdens hun leven weer CO2 ops-
laan. Daarom durven wij Dureco een 
klimaatpositieve vloer noemen.

Gezondheid is ons hoogste goed. Op dit gebied dragen wij een 
grote verantwoordelijkheid, want wij maken producten waarmee 
u alle dagen leeft. Het  vormt een belangrijk deel van uw huis, 
hier moeten u en uw geliefden zich helemaal goed voelen. Wij, bij 
ter Hürne, hechten er daarom grote waarde aan, dat uw gezin op  
onze vloeren zonder na te denken en met een goed gevoel gezond 
kunt wonen. Met ter Hürne dureco vloeren maakt u een goede 
keuze voor uw gezondheid.

Wij vinden uw gezondheid belangrijk
ID 0309 – 11806 – 003

U.S. EPA TSCA Title VI & 
CARB P2 compliant
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 CLASSIC LINE1285 x 192 x 12 mm

Pijnboom antiek zilver*A01
Landhuisdeel
lineair-geborsteld
mat
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CLASSIC LIN
E

Art.-No.:Pijnboom antiek zilver*
Landhuisdeel
lineair-geborsteld
mat

1101260002
1285 x x mm192 12

A01

Art.-No.:Eiken albaster*
Landhuisdeel
lineair-geborsteld
mat

1101260001
1285 x x mm192 12

A02

Art.-No.:Eiken maangrijs*
Landhuisdeel
fijn-geborsteld
mat

1101260005
1285 x x mm192 12

A03

Art.-No.:Eiken fluweel grijs*
Landhuisdeel
lineair-geborsteld
mat

1101260003
1285 x x mm192 12

A04
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CLASSIC LIN
E

Art.-No.:Eiken amandel bruin*
Landhuisdeel
lineair-geborsteld
mat

1101260009
1285 x x mm192 12

A05

Art.-No.:Eiken taupe grijs*
Landhuisdeel
fijn-geborsteld
mat

1101260007
1285 x x mm192 12

A07

Art.-No.:Eiken noords beige*
Landhuisdeel
lineair-verouderd
mat

1101260006
1285 x x mm192 12

A06

Art.-No.:Eiken rustiek grijs*
Landhuisdeel
fijn-geborsteld-geschaafd
mat

1101260004
1285 x x mm192 12

A08
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CLASSIC LIN
E

Art.-No.:Eiken amber grijs*
Landhuisdeel
lineair-geborsteld
mat

1101260008
1285 x x mm192 12

A09

Art.-No.:Eiken Indiaas bruin*
Landhuisdeel
lineair-geborsteld
mat

1101260011
1285 x x mm192 12

A11

Art.-No.:Eiken schaduw grijs*
Landhuisdeel
lineair-geborsteld
mat

1101260015
1285 x x mm192 12

A10

Art.-No.:Eiken Sahara beige*
Landhuisdeel
glad
mat

1101260010
1285 x x mm192 12

A12
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CLASSIC LIN
E

Art.-No.:Eiken chamois*
Landhuisdeel
fijn-geborsteld-geschaafd
mat

1101260013
1285 x x mm192 12

A13

Art.-No.:Eiken bordeaux bruin*
Landhuisdeel
fijn-geborsteld-geschaafd
mat

1101260014
1285 x x mm192 12

A15

Art.-No.:Eiken Rooms bruin*
Landhuisdeel
lineair-geborsteld
mat

1101260012
1285 x x mm192 12

A14

Art.-No.:Eiken Cuba bruin*
Landhuisdeel
fijn-geborsteld
mat

1101260016
1285 x x mm192 12

A16
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STONE LINE635 x 327 x 12 mm

Steen titaan grijs*B03
Natuursteen
fijne poriën
mat
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STO
N

E LIN
E

Art.-No.:Steen edel wit*
Natuursteen
fijne poriën
mat

1101260017
635 x x mm327 12

B01

Art.-No.:Steen titaan grijs*
Natuursteen
fijne poriën
mat

1101260019
635 x x mm327 12

B03

Art.-No.:Steen ster grijs*
Natuursteen
fijn-gestructureerd
mat

1101260018
635 x x mm327 12

B02

Art.-No.:Steen mangaan grijs*
Natuursteen
fijn-gestructureerd
mat

1101260020
635 x x mm327 12

B04
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SEAL-Technology
24 h waterstop garantie

SmartConnect Pro connection 
Leggen zoals een professional:
snel, veilig, eenvoudig.

20 jaar garantie
(voor woonruimtes)

5 jaar garantie 
(voor commercieel gebruik)

Antistatisch

Antibacterieel

Geschikt voor vloerverwarming
Geschikt voor warmwatervloerverwarmingssystemen
en elektrische vloerverwarmingen*

De bijzondere uitstraling van de decors en kleuren van  
onze Dureco-designs zijn de duidelijkste tekenen van de 
kwaliteitsnormen van ter Hürne. Maar er zijn ook nog  
andere, bijzondere eigenschappen die de functie van de 
vloeren perfectioneren.

Pas op het moment waarop het zien in balans komt met het 
voelen ontstaat dat wat we wensen: de perfecte combinatie 
in perfecte harmonie.

Het dureco assortiment van ter Hürne telt zeven verschil-
lende oppervlaktestructuren die de vloer tot leven brengen 
en daardoor het effect van het decor telkens weer onders-
trepen.

01 gestructureerd•glad•mat
02 synchroon•fijn-geborsteld•mat
03 gestructureerd•fijne poriën•mat
04 synchroon•fijn-geborsteld-geschaafd•mat
05 gestructureerd•lineair-geborsteld•mat
06 synchroon•fijn-gestructureerd•mat
07 structure•fijn-gestructureerd•mat
08 gestructureerd | lineair-verouderd | mat
 (zonder foto)

Technische eigenschappen Oppervlaktestructuren

01

05

02

06

03

07

04

Antislip en moeilijk ontvlambaar.

!
Wanneer de hand  
voelt, wat het oog 
ziet. 

Als een oppervlak als
„synchroon“ wordt aan-
geduid, is de structuur 
exact daar te voelen 
waar het in het decor  
te zien is.

* Bij elektrische oppervlakteverwarming alleen met zachte  
 verwarmingstechnologie en temperatuurregelunit
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Wat maakt een perfect gelegde vloer? Aan de ene kant
ziet deze er mooi uit en aan de andere – en dat merkt
men pas in de loop der tijd – onderscheidt deze zich door
duurzaamheid. Om dit te bereiken, heeft men vooral de
juiste accessoires nodig – zowel voor als na de montage.
Ons onderlegmateriaal en onze onderhoudsproducten
zijn perfect afgestemd op de eisen van onze vloeren en
verhogen de levensduur, optiek en haptiek aanzienlijk.

En met onze functionele overgangsprofielen en onze 
decoratieve plinten bereikt u de perfecte afwerking. 

Met minder moet u voor uw vloer geen genoegen nemen

Onderlegmateriaal

Metalen profielen

Onderhoud

Plinten

Accessoires — perfect op elkaar afgestemd



26 / 27

A01

A05

A09

A13

B01

A02

A06

A10

A14

B02

A03

A07

A11

A15

B03

A04

A08

A12

A16

B04

Digitaal design – ontdek dureco vloer virtueel
Woonruimte studio testen
Ga eens virtueel aan de slag: www.terhuerne.de/roomstudio



CONTACT
ter Hürne GmbH & Co. KG | Ramsdorfer Str. 5

46354 Südlohn · Germany
Phone: +49 2862 701-312 

www.terhuerne.com
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