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Een echte hybride
H Y W O O D

Het is van echt hout, maar het is geen parket. 
Het is zeer bestendig, maar geen designvloer.

Het combineert het beste van twee werelden en vormt er iets nieuws uit. 
Dat is om precies te zijn: Hywood, de zeer bestendige echt houten hybride vloer.

Hywood komt uit de wereld van het hout, want hij is van hout – door en door. 
Hij is echt, hij is waardevol, hij is natuurlijk mooi. En hij is bovenal: sensueel. 
Hij heeft alles wat je gewoon van hout wilt.

En toch is Hywood duidelijk superieur aan een vloer van hout, want Hywood maakt gebruik  
van een combinatie van drie technologieën – in de eerste plaats Wood-Powder. Samen maken  
ze hem zeer bestendig – tegen water, diepe krassen, drukplekken en vuil. Tegen alles waar een  
vloer dagelijks onder te lijden heeft, wanneer er intensief met en op hem wordt geleefd.

En ondanks zijn superioriteit blijft Hywood trouw aan de kern, want hij is een  
echt houtproduct – natuurlijk, duurzaam en woongezond.

Hywood is voor mensen die van hout houden en het willen, maar tegelijkertijd geen compromissen 
willen doen wanneer het om functionaliteit gaat – en dat voor een aantrekkelijke prijs.

Z18a | Eiken Tyresta | Landhuisdeel 5

Pr
od

uc
tfi

lo
so

fie
D

it 
is

 H
yw

oo
d



Wenen is erop gebouwd. We kloppen er op voor ons geluk. 
Het spreekt ons aan, door al onze zintuigen: Hout. Bijna geen 
enkel ander materiaal is zo veelzijdig en toch zo uniek mooi als 
hout. Wie voor dit materiaal kiest, haalt de perfecte combinatie 
van luxe en natuurlijkheid in huis. Omdat hout gewoon is en  
toch een exclusief materiaal. Echt. Authentiek. Waardevol.

Met een houten vloer gunnen we niet alleen onszelf iets  
bijzonders. We doen ook wat goeds voor ons milieu. Want een 
duurzaam beheerd bos groeit gestaag terug. Het is levensruimte 
en ontspanningsgebied voor mensen, dieren en planten. En dat 
is nog niet alles: In één kubieke meter hout zit ongeveer één ton 
CO2 opgeslagen. Met jouw keuze voor een Hywood-vloer draag 
je dan ook actief bij aan de klimaatbescherming, 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 als de vloer bestaat. Daar komt 
nog eens bij dat er voor elke boom die voor de productie van 
Hywood wordt gebruikt, andere bomen worden geplant, die op 
hun beurt tijdens hun leven weer CO2 opslaan. Voor de generaties 
van de toekomst.

Hout belichaamt leven als geen ander materiaal. In hem zijn de 
krachten van de natuur terug te vinden. Het is dus geen wonder 
dat hout onovertroffen is en blijft als het om gezond wonen gaat.

Wie van hout houdt, zal van Hywood houden, want: Hij is de echt 
houten hybride vloer en dus gemaakt van hout – door en door. 
Het bijzondere: We maken het hout van Hywood zeer bestendig. 
Dat verandert echter niets aan zijn aard: natuurlijk, duurzaam en 
woongezond.

Heb je er zin in?
E N T H O U S I A S M E  V O O R  H O U T

ter Hürne is als bedrijf FSC® en PEFC gecertificeerd.
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Wordt je vloer een speelplaats of een dansvloer?  
Hywood leent zich bijna overal voor. Dankzij zijn drie  
beschermingshelden is Hywood zeer bestendig.  
Hun namen: Wood-Powder, Aqua Seal en Nature Protec!

De vloer wordt in het dagelijkse leven aan vele gevaren  
blootgesteld: Dierenklauwen of kinderspeelgoed kunnen krassen  
veroorzaken. Vallende voorwerpen, stoelwieltjes en zware  
meubelen veroorzaken soms drukplekken. Vuil hecht zich aan 
poriën en groeven. En bovenal bestaat er kans op vochtschade 
door vloeistoffen, als er bijvoorbeeld een glas water van de tafel 
valt of als er iets misgaat bij het water geven aan de planten.

Wij bieden bijzondere bescherming tegen deze gevaren. Voor 
Hywood maken we gebruik van drie innovatieve en intelligente 
technologieën, die elk op zich een hoog niveau van weerstand 
genereren. Het bijzondere: In combinatie wordt hun effectiviteit 
nog verder verhoogd. We noemen dat zeer bestendig. En dat is 
precies waar onze drie beschermingshelden voor staan. Ze  
verweren zich maximaal: tegen het binnendringen van water, 
krassporen en drukplekken en tegen aangekoekt vuil en vlekken.

Dat betekent voor jou: meespelen, meedansen en daarbij ont-
spannen blijven wanneer het leven op jouw vloer wordt geleefd.

3 sterke helden –  
4-voudige bescherming

Z E E R  B E S T E N D I G

3 bescherm helden 
tegen 4 gevaren

WATER 
bestendig

DRUK 
bestendig

KRAS 
bestendig

VUIL 
bestendig
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Kun je baden?  
De hele dag!

W A T E R B E S T E N D I G

Gooi je oude vooroordelen overboord: Hout en water gaan samen! 
Maar ook alleen omdat Hywood zich daar succesvol tegen weert.

Conventionele houten vloeren zijn nou niet bepaald gek op water. 
Wanneer er eens een keertje wat naast gaat en het wordt niet 
snel opgeveegd, dan zuigt het hout zich vol en zwelt op. Er ont-
staan donkere vlekken en lichte randen. De kanten van planken 
kunnen opzwellen waardoor struikelgevaar ontstaat. Alleen maar 
onaangename consequenties wanneer je niet voortdurend oplet.

Hywood is de houten vloer die tegen water bestand is. Aqua Seal 
combineert verschillende technologieën voor rondom bescher-
ming tegen vocht – zelfs wanneer het water niet meteen wordt 
weggeveegd. In combinatie met de Wood-Powder-technologie, 
het verzegelde oppervlak Nature Protect, de kern met hoge 
dichtheid en de waterafstotende profilering CLICKitEASY Pro  
is Hywood volledig ingesteld op de verdediging tegen water.

Met Hywood kun je je vloer van hout in elke ruimte leggen –  
zelfs daar waar het wel eens vochtig wordt. Daarbij kun je heel 
ontspannen blijven want er zal niet zo snel iets gebeuren.

Geloof je het niet?  
Overtuig jezelf!
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Gehard?  
Door en door!

D R U K B E S T E N D I G

Hard in het incasseren – dat is Hywood! Hij draagt zware  
kasten zonder problemen. Stoelwieltjes kunnen zonder sporen 
achter te laten over hem wegglijden. Het maakt niet uit welke 
uitdaging hij aan moet gaan, hij laat zich niet onder druk zetten.

Houten vloeren ondergaan in de loop van hun leven talrijke 
belastingen. Met name laten per ongeluk vallende voorwerpen 
deukjes en groeven in de vloer achter. Die zien er niet fraai  
uit en bieden mogelijkheden voor het aankoeken van vuil.  
Hoe jammer wanneer hoogwaardige echt houten planken  
door een onachtzaamheid onherroepelijk worden beschadigd.

Hywood bestaat weliswaar uit hout, maar biedt echter  
aanzienlijke voordelen ten opzichte van conventionele  
houten vloeren. De innovatieve Wood-Powder-technologie  
zorgt ervoor, dat Hywood extreem bestendig is tegen  
lelijke drukplekken en deukjes. En wel drie keer meer dan  
conventionele houten vloeren.

Hywood is weliswaar door en door hout – en toch veel  
harder en drukbestendiger dan we tot nu toe wisten.  
Hij verdraagt heel veel actie en kan daarom als “allrounder” 
worden aanbevolen in het hele huis.

Geloof je het niet?  
Overtuig jezelf!
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Krasjes?  
Weert hij af!

K R A S B E S T E N D I G

Wie van zijn houten vloer hout, gruwelt van krasgeluiden. 
Een klein steentje onder de schoen, of het kind dat moeder's 
sleutelbos als rammelaar gebruikt, kunnen blijvende schade 
aanrichten. Hywood is ideaal beschermd tegen krassen.

Er wordt dagelijks over vloeren gelopen, gerold en gekropen. 
Daarom is het nauwelijks te voorkomen dat er krassen ontstaan. 
En wanneer ze er eenmaal inzitten kunnen ze niet zo eenvoudig 
weer worden verwijderd.

Hywood biedt alle voordelen van hout, maar daarnaast ook  
een overtuigende krasbestendigheid. Die ontstaat door de  
combinatie van twee technologieën: Wood-Powder en Nature 
Protec. De eerste zorgt voor een extreme hardheid. De laatste 
verzegeld het oppervlak en biedt ook microkrasjes geen  
mogelijkheid om toe te slaan.

Dus, wanneer het ergens krast – geen probleem! Hywood  
is optimaal beschermd tegen diepe krassen en microkrasjes.

Geloof je het niet?  
Overtuig jezelf!
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Zelfreinigend? 
Niet helemaal. Maar bijna!

V U I L B E S T E N D I G

Is poetsen niet je favoriete bezigheid? Hou je toch van schoon en 
hygiënisch? Daar kan in worden voorzien, want Hywood beschikt 
over de geïntegreerde formule tegen vuil.

Zichtbare verontreinigingen ontstaan doordat vuil zich met name 
in de dieper gelegen plaatsen van de vloer verzamelt. Daar kan 
het zich na verloop van tijd permanent gaan hechten. Paradoxaal 
genoeg wordt dit vooral bevorderd door: het vegen zelf. Want 
daardoor worden de vuildeeltjes in elke individuele porie, barst  
en scheur verdeeld. In de loop van de tijd wordt de vloer lelijker  
en de reiniging inspannender. Hij wordt vies en onhygiënisch.  
Je welzijn neemt af.

Met onze transparante verzegeling Nature Protec  
beschermen we het oppervlak van Hywood met een  
permanente beschermlaag. Vuil en vocht hebben  
nauwelijks kans: Ze blijven gewoon niet hechten.

Daardoor kan Hywood uitstekend en snel worden gereinigd. 
Wij noemen dat onderhoudsvriendelijk. Zo blijft er tijd over  
voor de mooie dingen in het leven. Daar hoort bij dat je lang  
kunt genieten van je vloer."

Geloof je het niet?  
Overtuig jezelf!
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Slim gemaakt
P R O D U C T I N T E L L I G E N T I E

  1

  2

  3

  4

  5

  6

Wood-Powder beschermt met name tegen drukplekken en diepe 
krassen. Het geheim: Wood-Powder bestaat uit houtpoeder en 
edelharsen. Enorme hitte en enorme druk zorgen ervoor dat het 
versmelt met de designlaag van hout erboven. Het natuurlijke 
design van hout blijft daarbij volledig behouden. Het resultaat: 
Indrukwekkende hardheid. Ook de drager hecht zich op dezelfde 
manier aan de Wood-Powder. We passen dit principe opnieuw toe: 
Ook de onderlaag – dus de achterkant van de plank – wordt met 
Wood-Powder en de drager tot een eenheid gesmolten. Dit alles 
met elkaar zorgt voor maximale weerstand en stabiliteit. Hywood is 
drie keer drukbestendiger dan conventionele houten vloeren!

Nature Protec is een zeer bestendige speciale coating. 
Ze beschermt het oppervlak van Hywood door het beschermen  
van de poriën tegen met name vuil. Als een beschermende film 
verzegelt Nature Protec elke porie en structuurgerelateerde 
opening van het oppervlak. Op die manier zijn er geen plaatsen 
waaraan vuildeeltjes zich kunnen hechten. De vloer kan eenvoudig 
worden gereinigd en is blijvend schoon. Daarnaast beschermt ze 
ook tegen lelijke microkrasjes.

Aqua Seal beschermt tegen water en vocht. Het oppervlak is  
beschermd dankzij Wood-Powder en Nature Protec. Binnenin is  
de Aqua Seal-drager met hoge dichtheid bestand tegen vocht.  
De innovatieve profilering CLICKitEASY Pro vormt een effectieve  
barrière op de randen. Zo biedt Aqua Seal 24 uren per dag be-
scherming tegen water – bevestigd door de 24-uurs NALFA-test.

Onze beschermingshelden Wood-Powder, Aqua Seal en Nature Protec beschikken  
over bijzondere krachten. Zo hebben de alledaagse gevaren geen kans meer.

Zeer bestendig  
tegen krassen, water  

en drukplekken

Zeer bestendig tegen 
krassen, water en vuil

Zeer bestendig  
tegen water

CLICKitEASY Pro is de klikverbinding voor landhuisdelen en extra brede planken. Geschikt voor zwevende installatie en verlijming.
CLICKitEASY HB is de klikverbinding voor visgraat. Geschikt voor zwevende installatie en verlijming.
De visgraatartikelen zijn niet geschikt voor vochtige ruimten, maar Aqua protected.
Geschikt voor warmwater- en elektrische vloerverwarmingssystemen.
Bij elektrische vloerverwarmingssystemen alleen met zachte verwarmingstechniek en temperatuurregelaar.
Bij verwarmingssystemen met koeling moet deze zijn voorzien van een automatische aansturing voor de dauwpuntregeling.

******

*
**

***

1 Oppervlakteverzegeling  
Nature Protec

2 Designlaag 
van echt hout

3 Wood-Powder-laag 
van houtpoeder en edelharsen

4 Drager Aqua Seal 
gemaakt van extreem 
verdicht houtvezel

5 Wood-Powder-laag  
van houtpoeder en edelharsen

6 Onderlaag  
van echt hout
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Vergeet de norm! Landhuisdelen van ter Hürne gaan veel 
verder: Ze zijn zegge en schrijve 2.197 mm lang en in de 
genereuze breedtes van 233 en 205 mm verkrijgbaar. De 
collectie onderscheidt zich door de houtsoorten eiken, 
walnoot en essen. Daarnaast zijn alle designs van de eiken 
landhuisdelen ook verkrijgbaar als extra brede planken

Echte allrounder
K L A S S I E K E  L A N D H U I S D E L E N

Landhuisdelen
C L A S S I C  C O L L E C T I O N
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Creëer een indrukwekkend  
woongevoel voor jezelf: Onze eiken  
extra brede planken in een formaat van  
2.375 x 270 mm komen vooral in grotere 
ruimtes goed tot hun recht. Net als bij 
de landhuisdelen wordt de natuurlijke 
uitstraling van Europees eiken ook hier 
onderstreept door de extra matte optiek.

Voor meer  
onbekrompenheid

E L E G A N T E  E X T R A  B R E D E  P L A N K E N

Extra brede planken
N O B L E S S E  C O L L E C T I O N
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Ga virtueel maar  
eens aan het leggen!

Eiken Dovre
1101280205 | 2197 x 233 x 11 mm | Landhuisdeel Z01a

1101280105 | 2375 x 270 x 11 mm | Landhuisdeel XLZ01b

Eiken Sherwood Forest
1101280220 | 2197 x 233 x 11 mm | Landhuisdeel Z02a

1101280120 | 2375 x 270 x 11 mm | Landhuisdeel XLZ02b

Eiken Wind Cave
1101280202 | 2197 x 233 x 11 mm | Landhuisdeel Z03a

1101280102 | 2375 x 270 x 11 mm | Landhuisdeel XLZ03b

Eiken Hamra
1101280207 | 2197 x 233 x 11 mm | Landhuisdeel Z04a

1101280107 | 2375 x 270 x 11 mm | Landhuisdeel XLZ04b

Essen Yoho
1101280301 | 2197 x 205 x 11 mm | Landhuisdeel Z05

Eiken Veluwe
1101280222 | 2197 x 233 x 11 mm | Landhuisdeel Z06a

1101280122 | 2375 x 270 x 11 mm | Landhuisdeel XLZ06b

Z03a | Eiken Wind Cave | Landhuisdeel



Je vindt alle Hywood-
producten altijd in de 

vloerzoeker onder:

www.terhuerne.comEiken Reivo
1101280213 | 2197 x 233 x 11 mm | Landhuisdeel Z07a

1101280113 | 2375 x 270 x 11 mm | Landhuisdeel XLZ07b

Eiken Capitol Reef
1101280200 | 2197 x 233 x 11 mm | Landhuisdeel Z08a

1101280100 | 2375 x 270 x 11 mm | Landhuisdeel XLZ08b

Eiken Junkerdal
1101280206 | 2197 x 233 x 11 mm | Landhuisdeel Z09a

1101280106 | 2375 x 270 x 11 mm | Landhuisdeel XLZ09b

Eiken Val Cama
1101280211 | 2197 x 233 x 11 mm | Landhuisdeel Z10a

1101280111 | 2375 x 270 x 11 mm | Landhuisdeel XLZ10b

Essen Abisko
1101280302 | 2197 x 205 x 11 mm | Landhuisdeel Z11

Eiken Dartmoor
1101280218 | 2197 x 233 x 11 mm | Landhuisdeel Z12a

1101280118 | 2375 x 270 x 11 mm | Landhuisdeel XLZ12b

Z07b | Eiken Reivo | Landhuisdeel XL 27



Eiken Iraty
1101280212 | 2197 x 233 x 11 mm | Landhuisdeel Z13a

1101280112 | 2375 x 270 x 11 mm | Landhuisdeel XLZ13b

Eiken Connemara
1101280219 | 2197 x 233 x 11 mm | Landhuisdeel Z15a

1101280119 | 2375 x 270 x 11 mm | Landhuisdeel XLZ15b

Eiken Val Grande
1101280216 | 2197 x 233 x 11 mm | Landhuisdeel Z14a

1101280116 | 2375 x 270 x 11 mm | Landhuisdeel XLZ14b

Eiken Nordens Ark
1101280203 | 2197 x 233 x 11 mm | Landhuisdeel Z16a

1101280103 | 2375 x 270 x 11 mm | Landhuisdeel XLZ16b

Eiken Tyresta
1101280201 | 2197 x 233 x 11 mm | Landhuisdeel Z18a

1101280101 | 2375 x 270 x 11 mm | Landhuisdeel XLZ18b

Eiken Ordesa
1101280224 | 2197 x 233 x 11 mm | Landhuisdeel Z17a

1101280124 | 2375 x 270 x 11 mm | Landhuisdeel XLZ17b

Z15b | Eiken Connemara | Landhuisdeel XL



Eiken Sumava
1101280217 | 2197 x 233 x 11 mm | Landhuisdeel Z21a

1101280117 | 2375 x 270 x 11 mm | Landhuisdeel XLZ21b

Eiken Oulanka
1101280204 | 2197 x 233 x 11 mm | Landhuisdeel Z22a

1101280104 | 2375 x 270 x 11 mm | Landhuisdeel XLZ22b

Walnoot Prescott
1101280304 | 2197 x 205 x 11 mm | Landhuisdeel Z24

Eiken Nieuw Land
1101280209 | 2197 x 233 x 11 mm | Landhuisdeel Z23a

1101280109 | 2375 x 270 x 11 mm | Landhuisdeel XLZ23b

Eiken Una
1101280223 | 2197 x 233 x 11 mm | Landhuisdeel Z19a

1101280123 | 2375 x 270 x 11 mm | Landhuisdeel XLZ19b

Eiken Pirin
1101280208 | 2197 x 233 x 11 mm | Landhuisdeel Z20a

1101280108 | 2375 x 270 x 11 mm | Landhuisdeel XLZ20b
Z19b | Eiken Una | Landhuisdeel XL

Z22a | Eiken Oulanka | Landhuisdeel



Elegant, tijdloos en exclusief: Dat is Hywood visgraat.  
Dankzij zijn filigraan design in het formaat 774 x 129 mm 
komt hij authentiek en klassiek over. En het bijzondere:  
Doe-het-zelvers kunnen deze indrukwekkende vloer  
dankzij de CLICKitEASY Hb-verbinding eenvoudig zelf leggen!  
De het visgraat-designs zijn ook verkrijgbaar in het formaat 
landhuisdelen en extra brede delen.

Helemaal  
volgens de trend

V I S G R A A T

Eva
 1,6
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Visgraat
H E R R I N G B O N E  C O L L E C T I O N



Eiken Capitol Reef
1101280421 | 774 x 129 x 11 mm | Visgraat Q01

Eiken Capitol Reef
1101280421 | 774 x 129 x 11 mm | Visgraat Q01

Eiken Nordens Ark
1101280422 | 774 x 129 x 11 mm | Visgraat Q05

Eiken Pirin
1101280424 | 774 x 129 x 11 mm | Visgraat Q02

Eiken Pirin
1101280424 | 774 x 129 x 11 mm | Visgraat Q02

Eiken Ordesa
1101280426 | 774 x 129 x 11 mm | Visgraat Q06

Eiken Ordesa
1101280426 | 774 x 129 x 11 mm | Visgraat Q06



Gezondheid voor onszelf en ons gezin – dat is toch het allerbe-
langrijkste voor ons. Daar hoort echter niet alleen voeding en 
beweging bij, maar ook de materialen die in ons huis worden 
gebruikt. Wat goed, dat Hywood woongezond is! En wel in velerlei 
opzicht: deze echt houten hybride vloer die vrij van schadelijke 
stoffen is en hypoallergeen, is als woongezond gecertificeerd.

Hywood is eenvoudig te reinigen, hygiënisch en biedt geen plaats 
aan stof en mijten. Voor wat betreft het contact met het lichaam 
is hij warm aan de voeten en antislip – zelfs in vochtige ruimtes. 
En ook de oren draaien geen overuren: Hywood biedt gedempt 
loopgeluid en geluidsisolatie. Er werd al tijdens de productie aan 
de gezondheid gedacht. Een voorbeeld: Voor het kleuren van de 
planken worden natuurlijke pigmenten in een wateroplossing 
aangebracht. Alles zacht voor het milieu en de gezondheid en 
zonder schadelijke chemicaliën.

Al deze positieve effecten op onze gezondheid hebben  
we aan de ene kant te danken aan het natuurlijke materiaal  
hout, wat van nature gezond is. Aan de andere kant maken  
voor voor de verwerking en verfraaiing ervan alleen gebruik  
van woongezonde ingrediënten.

Zodat jij je goed voelt
W O O N G E Z O N D

U.S. EPA TSCA Title VI & 
CARB P2 compliant

* Landhuisdelen en extra brede planken

ID 0322 - 11806 - 009 

*
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Onze wereld verandert snel – en daarmee ook de prioriteiten. 
Er is nauwelijks een onderwerp voor ons en de toekomstige  
generaties dat belangrijker is dan de omgang met bronnen  
en het klimaat. Dus is het goed, dat Hywood op alle niveaus  
duurzaam en optimaal voor klimaatneutraal bouwen is.

Het allerbelangrijkste: Hywood is gemaakt van  
het duurzame materiaal hout. En wel van FSC®- 
gecertificeerd hout, dus afkomstig van duurzame 
bosbouw. Want verantwoord handelen vinden wij 
belangrijk. Dat wordt ook weerspiegeld door ons 
productieproces: Hywood is zo geproduceerd dat 

het een leven lang meegaat. Dat zit hem in de combinatie van 
de drie beschermingshelden – de intelligente technologie die 
Hywood extreem bestendig maakt. Wat is er immers duurzamer 
dan een waardevol product dat lang meegaat! Wanneer Hywood 
op een gegeven moment toch aan het einde van zijn leven komt 
kan hier de volgende Hywood-generatie worden gemaakt.  
Recycling op zijn best.

Maar dat is nog niet alles: Hywood is niet alleen klimaatneutraal, 
maar zelfs klimaatpositief, want een kubieke meter slaat een ton 
CO2 op. Omdat Hywood voor het grootste deel uit hout bestaat, 
slaat hij het als boom opgenomen CO2 gedurende zijn hele  
levensduur op. Daarnaast worden voor elke boom die voor de pro-
ductie van Hywood wordt gebruikt nieuwe bomen geplant die op 
hun beurt weer CO2 opslaan. Een echte duurzaamheidskringloop.

Als prioriteiten veranderen
D U U R Z A A M
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Wil je meer informatie?

Het grote plus: Vind heel eenvoudig voor jouw vloer de  
passende accessoires. Die zijn individueel afgestemd  
op elk assortiment en waardeert je ruimte doelgericht op  
– technisch en optisch.

Praktisch.  
Passend. 
Aantrekkelijk.

J O U W  A C C E S S O I R E S

Z11 | Essen Abisko | Landhuisdeel 41
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M I J N  V I R T U E L E  V L O E R 

Mijn woonruimte 
studio

Voer een foto van uw eigen woon- 
ruimte in, verwijder de oude vloer 
en bekijk een foto van een nieuwe 
vloer in uw eigen woonruimte!

Z15b | Eiken Connemara | Landhuisdeel XL

Z06b | Eiken Veluwe | Landhuisdeel XL

Met onze virtuele woonruimte studio kunt u direct onze  
vloer in uw huis bekijken. Nu en hier. Gebruik gewoon uw  
smartphone. Zodra u in de woonruimte studio bent, hebt  
u twee mogelijkheden:

1 U maakt met uw smartphone een foto van uw ruimte en  
kiest de door u gewenste vloer, die u virtueel legt.

2 U kiest foto’s van woonruimtes uit onze galerie en legt  
daar de door u gewenste vloer virtueel.

Ook op de laptop, tablet of op uw pc kunt u met onze virtuele 
woonruimte studio al onze vloeren in uw huis bekijken. Vanwe-
ge de afmetingen van het scherm is dat ondertussen het betere 
alternatief. Klik hiervoor in de rechter rand van het beeldscherm 
op de knop “Woonruimte studio”.
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De goede eigenschappen van hout zijn van oudsher de maatstaf 
voor alle producten van ter Hürne - vanaf het begin van de  
ondernemen dik 60 jaar geleden tot op de dag van vandaag.  
Hout blijft ons voorbeeld voor slimme, alternatieve materialen 
voor natuurlijk gezond wonen

Wij zijn groot geworden met hout en met een grote waardering 
voor dit materiaal. Onze vader Otger was een gepassioneerd 
timmerman. In 1959 richtte hij zijn ambachtelijke bedrijf op in 
Südlohn in Münsterland, dichtbij de Nederlandse grens.

In het begin maakten hij en zijn kleine team deurkozijnen.  
In de daaropvolgende decennia kwamen er steeds meer  
producten voor woonruimtes bij, met name panelen voor  
wand en plafon en volledig houten parket.

De ter Hürne-familie is voortdurend meegegroeid met het bedrijf. 
Momenteel werken er ca. 250 medewerkers bij ons in Südlohn. 
Samen hebben we bereikt dat ter Hürne tot de toonaangevende 
fabrikanten in het design, in de productie en de verkoop van  
vloeren van hout en andere materialen behoort.

We hebben onze koers voor de toekomst uitgezet: Wij borduren 
voort op de waarden die onze ouders ons hebben meegegeven: 
Onze liefde voor hout met al zijn goede, gezonde eigenschappen. 
Dit is de basis voor nieuwe, moderne materialen uit onze fabriek.

Doorleefde waarden
W A T  O N S  O N D E R S C H E I D T

Woongezond Slim
gemaakt

Duitse
kwaliteit

Natuurlijk
mooi

Ecologisch
verantwoord

Regionaal
sterk
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Meer informatie op  
www.terhuerne.com

H I E R  K U N T  U  Z I C H  E R  N O G  M E E R  I N  V E R D I E P E N
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ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Straße 5
46354 Südlohn 
Germany
Phone: +49 2862 701-285
www.terhuerne.com




