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ter Hürne

Een keuze voor kwaliteit en gezond leven

Als Duits familiebedrijf uit het Münsterland wijden wij ons al sinds 60 jaren aan de verantwoorde-
lijkheid, duurzame en woongezonde producten te ontwikkelen, die de hoogste standaards zetten op 
het gebied van functionaliteit en esthetiek.

In deze brochure stellen wij u trots onze parket hoogtepunten van 2019 voor, waarmee u over nog 
meer speelruimte bij het ontwerpen beschikt. Van klassieke visgraat- en vlechtpatronen in trendy 
kleuren tot natuurlijke vloeren, die trouw blijven aan de geteelde oorsprong van het hout – voor elke 
inrichtingsstijl en smaak bieden wij de passende vloer.
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Heaven Collection

Extramat-harmonisch 

De extra matte oppervlakken van de Heaven collectie creëren een  
harmonisch en rustig vloerbeeld, welk zijn omgeving in een relaxed 
atmosfeer duikt. De lakopbouw in meerdere lagen vangt ook sterke 
inwerkingen op, omdat het enerzijds elastisch en flexibel is. Aan de 
andere kant is het hard en beschermt daarmee het oppervlak tegen de 
dagelijkse belasting. Omdat het oppervlak compleet is afgesloten en 
daarmee beschermt is, zijn onze gelakte vloeren zeer gemakkelijk te 
onderhouden. De extra matte lak zorgt hierbij voor een zeer natuurlijk 
vloerbeeld. De landhuisdelen van de Heaven collectie zijn in drie  
verschillende afmetingen verkrijgbaar.

De landhuisdelen van de Heaven Collection zijn in de volgende trendy kleuren verkrijgbaar: 
Heaven – hemelse licht betoverende kleuren

Heaven Collection

K01 | Eiken rauw effect | landhuisdeel
harmonisch | geborsteld extra matgelakt

K01 | Eiken rauw effect K03 | Eiken grijs 

K04 | Eiken okerbruin K05 | Eiken basaltbruin 

K02 | Eiken lichtgrijs

K06 | Eiken roodbruin
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Earth Collection

Expressief-aards 

De fijf artikelen uit de Earth collectie - die evenzo in drie verschillende 
afmetingen verkrijgbaar zijn - hebben een impressieve, autentische 
natuurlijkheid. Effect oliën van hoogste kwaliteit intensiveren het 
levendig kleurspeel van het hout en accenteren zelfs de fijnste details 
van het materiaal.

In de Earth Collection  is het ons voor het eerst gelukt om het effect 
van rook- en reactieve behandelingen te combineren met de eisen van 
het Eco-Instituut voor een gezonde leefomgeving. Het resultaat zijn 
actuele, levendige kleurvariaties van eikenhout, die de bijzondere en 
karakteristieke kenmerken van deze houtsoort gezond leefbaar maken. 

De landhuisdelen van de Earth Collection zijn in de volgende trendy kleuren verkrijgbaar:
Earth – “Echte” en aardse kleuren

Earth Collection

L05 | Eiken azuurbruin | landhuisdeel
expressief | geborsteld-gekleurd-naturel geolied

L03 | Eiken rookgrijsL01 | Eiken zandgrijs

L04 | Eiken terrabruin L05 | Eiken azuurbruin

L02 | Eiken zandbruin
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M02 | Eiken lichtgrijs | visgraat
expressief | geborsteld gekleurd extra matgelakt

Visgraatparket 

Parket in een majestueus formaat

„Dubbele lamel“

„Enkele lamel“

Het visgraatparket is ongetwijfeld de belichaming van de klassieke 
parketvloer en wordt door ons geassocieerd met weelderige 
 landgoederen met een luxe uitstraling.

Het onmiskenbaar legpatroon van de visgraat zorgt voor een exclusieve 
uitstraling en een heel bijzondere feel-good sfeer, die zowel oude als 
nieuwe woningen in edeleresidenties verandert. Het ter Hürne vis-
graatparket onderscheidt zich door het imposant formaat van  
1.082 x 162 x 12mm, waardoor een majestueus legpatroon mogelijk 
wordt. De delen kunnen optimaal worden gelegd in enkele of dubbele 
lamelconstructies om ontwerpflexibiliteit mogelijk te maken.

Het visgraatparket is onder anderen in de kleurvarianten van de  
Heaven en Earth Collection verkrijgbaar. 

Omdat onze visgraatdelen gelijk geprofileerd zijn en er daardoor geen 
linke en rechte delen zijn, is de verwerking snel, schoon en eenvoudig.

10
82 m

m

1,082 m

162 m
m

Flemish Herita
ge Collection
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M11a | Eiken terrabruin | systeem-plank
expressief | geborsteld-gekleurd-naturel geolied

Systeem-plank

Vloerontwerp zonder grenzen

Zowel het karakter van een vloer, alsook de ruimtelijke werking wordt 
sterk mede bepaald door het legpatroon. In het compacte formaat 
van 972 x 162 x 12 mm bieden de systeemdelen van ter Hürne talloze 
legvarianten, van het klassieke kubuspatroon tot aan meer moderne 
combinaties.

Het kubuspatroon is een tijdloze klassieker, die ook wel als het dambord-
motief bekendstaat. Dit patroon behoort tot de oudste legpatronen van 
parket en is vaak in kastelen en vorstelijke villa’s terug te vinden. Bij dit 
patroon worden er vierkanten gemaakt van de individuele lamellen, 
waarbij dan elk vierkant 90° ten opzichte van het vorig vierkant wordt 
gedraaid. Indien gewenst kan de vloer met een rondom lopende rand 
worden afgewerkt.

De systeemdelen zijn onder anderen in de kleurvarianten van de  
Heaven en Earth Collection verkrijgbaar.

„Driedubbele lamel met randafwerking “

„Verspringend kubuspatroon“

162 mm

97
2 

m
m

0,972 m

Flemish Herita
ge Collection
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P08 | Eiken design zand bruin | 3-strooks
harmonieus | geborsteld - naturel-geolied

3-strooks en 
vlechtpatroon Contura

Tijdloos en stijlvol

3-strooks Contura 
Dankzij de aandacht voor detail en de ambachtelijke finesse ervart 
de 3-strooks zijn comeback. Ieder lamel van de vele verschillend 
lange lamellen is geborsteld en heeft een vellingkant rondom, die er 
duidelijk zichtbaar wordt. Hierdoor ontstaat het modern „used-look“ 
van een vloer, die er sinds vele jaren midden in het leven staat en 
een  bepaalde patina heeft ontwikkelt.

Vlechtpatroon Contura
Het klassiek vlechtpatroon creërt een fantastisch wisselwerking van 
het licht. Door een intensieve borsteling en bewerking met natuur-oliën 
wordt de natuurlijkheid van de oppervlakte accentueert. Ook bij ons 
vlechtpatroon maken we gebruik van onze Contura, om het unieke 
karakter van de stroken uit te laten komen.

23
90

 m
m

23
90

 m
m

200 mm*200 mm*

3-strooks
Contura

Vlechtpatroon
Contura

2,39 m

Contours Collection

2,39 m
  

De vloeren uit de CONTOURS collectie zijn gekenmerkt door  
contrastrijke accenten, die onmiskenbare vloerbeelden creëren. Door  
de Contura-vellingkant worden de aparte elementen geaccentueert  
en genereren een fantastisch wisselwerking van het licht.
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N01 | Eiken unique | Landhuisdeel
impulsief | hand geschaafd/naturel geolied

Unique

De esprit van het traditioneel  
handwerk

In onze manufactuur ontstaan handgemaakte 
parketvloeren, die zich duidelijk onderscheiden van 
de standaard, omdat ze qua materiaal, vervaardiging 
en uitstraling „anders“ zijn – voor individualisten die 
houden van het oorspronkelijk en voor wie kwaliteit 
een statement is. 

Reeds bij de keuze van het materiaal komt alleen 
met de hand geselecteerd hout in aanmerking, dat 
individuele en bewust opvallende kenmerken heeft. 
Deze kenmerken benadrukken wij in hun eigenheid, 
door ze ambachtelijk te veredelen, waarbij ze hun 
oorspronkelijke karakter behouden. Door het gebruik 
van natuurlijke en gecertificeerde oliën en beitsen 
accentueren wij het kleurenspel van elke afzonder-
lijke parketplank – de ene keer wat bescheidener, de 
andere keer intensiever – en creëren daarmee een 

levendigheid, die zich over de gehele vloer verspreidt. 
De verschillende mechanische bewerkingen van de 
oppervlakken zorgen voor een unieke look en een 
prettig gevoel, dat met elke stap, die u blootsvoets 
loopt, waarneembaar wordt. Tijdens het geheel 
productieproces letten we er zorgvuldig op, dat we 
een woonbiologisch verantwoordelijk product ma-
ken. De combinatie van bijzondere kenmerken, het 
unieke kleurenspel en de uitstekende haptiek schept 
een stijlvolle sfeer in vintage-look, die opvalt zonder 
te overdrijven – en bovendien het goede gevoel geeft 
in een gezonde omgeving te leven.

Handgeschaafd Verfijnde knoest Scheureiken

Unique Collection
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R04 | Eiken donkerbruin | Landhuisdeel
expressief | gerookt-geborsteld-naturel geolied

Het trap-  
en tredesysteem

Eenvoudig. Perfect. Voor de vloer.

Onze ter Hürne-vloer is ook geschikt voor de trap.  
De doorzetting van onze passende design-vinylvloer 
via de trap naar de volgende verdieping is met  
CLICKitEASY eenvoudig, snel en betrouwbaar.  

Alle voordelen op een rijtje:

• Vloer en trap als uit één stuk.
• Unieke ter Hürne-designs voor trap en trede.
•  Tredeprofielen passend bij het ter Hürne- 
 assortiment design-vinylvloeren en parket.
• Eenvoudig compact systeem met drie  
 componenten.
•  De kant-en-klare tredeprofielen kunnen ter plaatse 

eenvoudig op maat worden gemaakt.
• Ideaal voor de renovatie van bestaande trappen  
 en treden.
• Perfecte links of rechts gesloten tredeprofielen 
 besparen een extra afsluiting met een lijst.
• Het decor loopt via de gevouwen kant door.

i
Meer ontdekken
https://www.terhuerne.de/
en/stair-and-step-system/
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Edelhouten toplaag
(slijtlaag)

Oppervlakafwerking

Landhuisdeel:  
Middelste laag van echt hout

Visgraat- en systeemdelen:  
Middelste laag van HDF

30 jaar garantie – 
kwaliteit ‚made in Germany

clas van brandveiligheid

Een selectie van onze parket vloeren is gecertificeerd naar de brandveiligheid 
clas Cfl-s1. Als u verdere informatie nodig heeft horen wij het graag.

geschikt voor warm water  
vloerverwarmingen

Landhuisdeel:  
Onderlaag van gefineerd hout

Visgraat- en systeemdelen:  
Onderkant van krachtpapier

Productopbouw 

Perfect op elkaar afgestemd

EXTRA
MATT LACQUER

i
Leginstructies:

De landhuisdelen kunnen zowel zwevend als 
ook in een lijmbed geïnstalleerd worden.

Visgraat en systeemdelen worden  
uitsluitend gelijmd.

In ons assortiment vindt u ook bijbehorende  
toebehoren en lijmen.

Plinten

De kroon op het werk

Een perfecte vloer is een optelsom van vele details. 
Vooral de plinten maken het geheel af. ter Hürne 
biedt een uitgebreide keuze aan echte houten plinten 
en decorplinten die passen bij de vele decors.

De varianten van de kleuren, vormen en houtsoorten 
maken een optimale overgang tussen wand en vloer 
mogelijk. Voor elke vloer bestaat een qua kleur  
bijpassende plint van ter Hürne. De montage wordt 
bovendien vereenvoudigd door de intelligente clip-
techniek. Achterliggende kabels worden onzichtbaar. 
En als het nodig is kunnen de plinten eenvoudig weer 
worden demonteerd.

Alle voordelen in één oogopslag:

• Eenvoudige en onzichtbare montage  
(bevestigingsclips of plakken)

•  Onzichtbare kabelgeleiding
•  Wandrenovatie zonder beschadigingen 
• Afplakken niet nodig

Decor-plinten

Neutrale plinten
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Wij danken het materiaal hout aan de natuur. Daarom 
is de verantwoorde omgang met deze waardevolle bron 
één van onze fundamentele handelingsbeginselen.

ter Hürne is FSC® en PEFC™ gecertificeerd en on-
dersteunt ecologische en sociale aspecten van een 
volkomen duidelijke en erkend duurzame bosbouw. 
De zorgvuldige keuze van de groeigebieden en de 
daarin 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 bereiken en processen van 
onze onderneming.

Duurzaam handelen

Omdat wij het milieu gebruiken  
– en niet omgekeerd:

Schone, onbelaste kamerlucht is tegenwoordig meer 
dan ooit doorslaggevend voor welzijn, gezondheid en 
een hoge mate aan levenskwaliteit. Als fabrikant van 
producten voor interieurdesign hebben wij tegenover 
u een woonbiologische verantwoording, die wij  
gewetensvol en transparant nakomen.
Zo gebruiken wij bijvoorbeeld oliën, die op basis van 
lijnzaad- en walnootolie worden gemaakt en die een 
zeer krachtige bescherming van het oppervlak bieden.

Daarom gaan wij deelnemen aan een jaarlijkse en 
vrijwillige controle door een gerenomeerd control 
instituut. Een certificering door deze inrichting  
veronderstelt, dat de geteste producten vrij van  
emissies en zodoende bijzonder woongezond zijn.

Het eco-instituut behoort al meer dan 25 jaar tot de 
leidende aanbieders van keuringen op het gebied van 
emissie en schadelijke stoffen van bouw- en interieur- 
producten. Het onafhankelijke en geaccrediteerde  
testinstituut exploiteert meer dan 85 emissietestruimten 
met afmetingen tot 5 m3 en analyseert producten volgens 
nationale en internationale eisen en criteria.  
Het eco-instituut-label wordt sinds negen jaar afgegeven 
en behoort tot de leidende internationale keurmerken 
voor emissiearme producten en producten met zeer  
weinig schadelijke stoffen.

Woongezond leven 

Zorgeloos wonen

Vele consumenten vragen zich af:  “Wat kun je nog zorgeloos 
in een woonruimte verwerken?” Juist hier is het certificaat  
“Blauer Engel” nuttig, want  het garandeert dat deze 
producten en diensten voldoen aan de hoge eisen qua 
milieu-, gezondheids- en gebruikseigenschappen. ter Hürne  
komt hier zijn verantwoordelijkheid na. Daarom zijn alle 
parketvloeren (met uitzondering van gerookte producten) 
van ter Hürne onderworpen aan de strenge eisen van de 
“Blaue Engel”.

www.realwood.eu

RW
10

-1
2

ter Hürne is als onderneming gecertificeerd
volgens FSC® en PEFC™. 20 / 21
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Moods of Provence
Afgeronde kanten

Heaven
extra mat gelakt
& natuurlijk stil

Flemish Heritage
visgraat en systeem-plank

gecontoureerde 3-stroken
& vlechtpatronen

Contours Earth
geolied
& natuurlijk expressief

Unique
bijzonder hand veredeld

Ontdek onze nieuwe collecties

O N Z E S P E C I A L I T E I T E N

Het wezenlijk aspect voor de keuze van een vloer is voor de consument de optiek - vooral de kleur. Om  
deze reden hebben wij voor rond 10 jaren alle assortimenten in kleurwerelden ingedeeld - een systeem, 
dat nog steeds bestendigheid heeft en bij onze assortimenten van Avatara, laminaat en design vinyl  
vloeren gebruikt wordt.

Ons parket assortiment is in de laatste jaren toenemend veranderd. Door onze veelzijdige bewerkings-
mogelijkheden produceren wij ons parket met bijzondere, differenciërende expressiviteiten, die een 
meer-waarde brengen - vooral met het oog op design, dat gekenmerkt wordt door een bijzondere optiek 
en haptiek.

Om deze reden gaan wij ons nieuw parket assortiment vanaf 2019 in thematisch ingedeelde  
product werelden integreren, om de bijzonderheden van ons parket beter te verklaren en zo de  
verkoop te verlichten.

O N Z E K L A S S I E K E R S

Grand Velvet
gelakte klassiekers

Satin Elements
gelakte klassiekers

Pride of Nature
geoliede klassiekers

Grand Naturals
geoliede klassiekers
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Made in  
Südlohn, 
Germany

02 Parket is onderhoudsvriendelijk  
en hygiënisch
Ons parket is bij uitstek geschikt voor mensen met 
een allergie, omdat het eenvoudig en moeiteloos  
kan worden onderhouden. Zo is er gewoonweg  
geen stofontwikkeling in vergelijking met een gelegde 
tapijtbedekking. Daarom hebben mijten en  
ziektekiemen op onze vloeren geen kans.

01 Parket is duurzaam
De parketvloeren van ter Hürne hebben bij regelmatig 
onderhoud een lange levensduur. Een sterke toplaag 
en de solide opbouw van het product zorgen voor een 
lange houdbaarheid. Wanneer echter in de loop van de 
tijd toch de een of andere kras ontstaat, kan de deklaag 
van het parket zonder problemen geschuurd worden 
en weer in oude  schoonheid worden hersteld. ter  
Hürne zorgt er ook voor dat u de beschikking krijgt 
over het perfect op de vloer afgestemde onderhouds-
programma.

06 Parket is puur natuur
Gezondheid is het belangrijkste in het leven. Wij maken producten 
waarmee u dagelijks contact hebt en zijn ons van deze verant-
woordelijkheid bewust. Daarom worden onze vloeren regelmatig 
door de strengste instituten getest op woonbiologie en het vrij zijn 
van schadelijke stoffen, zodat u met een goed gevoel en zorgeloos 
kunt wonen.  Reeds bekend? Omdat onze parketvloeren voor 100% 
uit hout bestaan, dragen ze aanzienlijk bij aan een gezond woon- 
klimaat, omdat ze vocht uit de ruimte opnemen en weer afgeven. 
Met onze parketvloeren haalt u de natuur in uw huis.

03 Parket is warm en gezellig
Wie blootsvoets over een betegelde vloer en daarna direct over parket loopt, merkt meteen 
het verschil. Er is niets mooiers dan blootsvoets over het parket te lopen en de natuur onder 
je voeten te voelen – met name onze haptische oppervlakken uit de Unique-collectie zorgen 
voor een loopbeleving. Ook koude voeten behoren tot het verleden, want vanwege de optimale 
warmte-eigenschappen zijn parketvloeren altijd warm aan de voeten. Overigens: Onze vloeren 
zijn uitstekend geschikt voor warm water vloerverwarmingen.

05 Parketvloeren zijn geluidsisolerend
Een klakkende vloer heeft een negatief effect op het woon-
gevoel. Onze parketvloeren hebben een geluidsisolerende 
werking als ze vakkundig worden gelegd. Het loopgeluid 
in de omliggende ruimtes wordt door de verwerking van 
geschikte onderlegmaterialen verder verminderd waardoor 
een ontspannen woongevoel wordt gegenereerd. Daarom 
is parket ook in huurwoningen en voor jonge gezinnen met 
kinderen altijd een goede keuze. Onderlegmateriaal voor 
optimale geluidsisolatie vindt u ook in ons assortiment.

04 Parket is tijdloos en modern
Parketvloeren bieden onbegrensde ontwerpmogelijkheden 
en zijn in elke inrichtingsstijl thuis. De verschillende uit-
voeringen, formaten en oppervlakbehandelingen van onze 
vloeren bieden voor elke smaak de passende oplossingen 
en laten uw woondromen  waar worden.  
Zo kunnen er bijvoorbeeld met onze vloeren uit de Flemish 
Heritage-collectie elegante visgraat- of klassieke kubus- 
patronen worden gelegd.

Redenen voor 
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Try the room studio

Just try laying your own virtual floor

www.terhuerne.de/
studio-virtuel

F

www.terhuerne.de/
roomstudio

GB

www.terhuerne.de/
raumstudio

D

/ / /

www.terhuerne.de/
studio-virtuel

F

www.terhuerne.de/
roomstudio

GB

www.terhuerne.de/
raumstudio

D

/ / /

Woonruimte studio testen

Ga eens virtueel aan de slag 
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Contact 
ter Hürne GmbH & Co. KG | Ramsdorfer Str. 5 · 46354 Südlohn · Germany
Phone: +49 2862 701-312 | E-Mail: export@terhuerne.de | www.terhuerne.de


