
Laminaat
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F15 | Eiken mix contrastbeige*

Als Duits familiebedrijf uit het Münsterland wijden 
wij ons al meer dan 60 jaar aan de verantwoordelij-
kheid, duurzame en woongezonde producten te ont-
wikkelen, die daarnaast de hoogste standaard zetten 
op het gebied van functionaliteit en uitstraling.

Met passie, knowhow en een gevoel voor goed design 
creëren wij unieke laminaatvloeren, die de kunst 
van traditioneel handwerk en uitgekiende techniek 
in zich verenigen – naar het voorbeeld van de natu-
ur en in combinatie met het meest efficiënte gebruik 
van grondstoffen voor onze gemeenschappelijke lee-
fomgeving.

Met elke afzonderlijke laminaatplank van ter Hürne 
ligt er een kwaliteitsproduct made in Germany on-
der uw voeten, waarbij wij speciaal op natuurlijke 
materialen voor een gezond woonklimaat hebben 
gelet. Zo kunt u diep doorademen, de geest zich laten 
ontspannen en genieten van de sfeer.

CEOs: 
Erwin und Bernhard ter Hürne

Een beslissing  
voor kwaliteit

*Hout-/steenreproductie. Vrijblijvende kleurafbeeldingen.
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60 jaar ter Hürne - dat is 60 jaar ervaring met de 
natuurlijke grondstof hout. Hout is onze passie en 
heeft ons van kinds af aan gevormd. Het is bepa-
lend voor alles wat we doen. Onze laminaatvloeren 
zijn het resultaat van deze jarenlange ervaring.

Natuurlijke designs
Van houtsoort en houttekening tot aan structuur. 
Onze laminaatvloeren overtuigen met een natuurlij-
ke en authentieke uitstraling.

Vorm en uitvoering
Landhuisdelen, meerstrook en extra brede planken. 
We brengen de verschillende varianten van onze ech-
te houten vloeren over op onze laminaatontwerpen.

Een ervaren oog voor details
Een V-voeg, een prominente  U-voeg of een naadlo-
ze meerstrook. Wij weten hoe belangrijk details zijn 
voor een perfect vloerbeeld.

Het resultaat van  
ervaring
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Een oppervlak voor alle situaties
Het oppervlak van onze laminaatvloeren is sterk en 
kan wel wat hebben.

Het biedt een erg goede bescherming tegen krassen, 
hitte, blootstelling aan licht en bacteriën. De vloer 
blijft mooi en heeft maar weinig onderhoud nodig.

Een hoge kwaliteit HDF drager
De basis van onze laminaatvloeren. De drager be-
staat voor meer dan 90% uit hout en is erg dicht. 

Deze drager biedt extra bescherming tegen opzwel-
len. In combinatie met het waterdichte oppervlak 
zorgt dit voor extra bescherming tegen vocht.

De drager elimineert oneffenheden in de ondergrond 
en maakt het leggen veel eenvoudiger.

Door het goede warmtegeleidende vermogen be-
schikt de drager over perfecte eigenschappen om te 
gebruiken op vloerverwarmingen.

SmartConnect-klikverbinding
Dankzij onze slimme klikverbinding kan de lami-
naatvloer snel, eenvoudig en veilig worden gelegd. 
Hierdoor wordt elke doe-het-zelver een professional. 

De force fit randvergrendeling maakt een einde aan 
ongewenste naadvorming. 

Een slimme technologie voor een duurzaam mooi 
vloerbeeld – gegarandeerd.

Onze kwaliteitseis



*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).

A+ Alleen voor de maat 
1286 x 194 mm  
und 1286 x 243 mm

PEFC Niet voor  
de maat 

1286 x 194 mm und 
1286 x 243 mm

ID 0309 – 11806 – 003

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

8 / 9 

Made in Germany
Onze laminaatvloeren worden geproduceerd in Du-
itsland en staan garant voor kwaliteit en veiligheid, 
made in Germany. 

Wij zorgen voor werkgelegenheid in de regio en zien 
toe op korte transportroutes om grondstoffen te spa-
ren.

Duurzaamheid
Onze laminaatvloeren zijn PEFC-gecertificeerd. Wij 
steunen ecologische en sociale aspecten van een per-
fect controleerbare en erkende duurzame bosbouw.

Het grootste deel van onze drager wordt gemaakt 
van bomen, die bijvoorbeeld door stormen, niet meer 
kunnen worden gebruikt voor de productie van meu-
bels of parket.

Een bijdrage aan het klimaat. Één kubieke meter 
hout slaat een ton CO2 op. Met uw keuze voor een 
laminaatvloer draagt u dus actief bij aan klimaatbe-
scherming, want onze vloer bestaat voor het groots-
te deel uit hout en slaat CO2 op.

Gezond wonen
Onderscheidingen zoals “der Blaue Engel” en het 
eco-certificaat bevestigen dat onze laminaatvloeren 
emissie-arm zijn. We presteren beter dan de wettelij-
ke eisen voor emissievrij wonen. 

Onze laminaatvloeren zijn vrij van weekmakers en 
chloor.

Wij handelen verant-
woordelijk.



Classic Line Trend Line Grand Line

10 / 11 

Classic Line

Trend Line

Grand Line

Om uw keuze voor uw favoriete ter Hürne-vloer zo 
eenvoudig mogelijk te maken hebben wij onze vloe-
ren in drie collecties ondergebracht.

Van de Classic Line met haar klassieke uitvoeringen 
en formaten naar de Trend Line met brede en tren-
dy designs tot de Grand Line met grote en elegante 
landelijke houten vloerdelen. 

Betreedt de laminaatwereld van ter Hürne en vindt 
de vloer van uw dromen.

Drie collecties
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F11 | Antiek hout Mix beige*

Classic Line -
klassiek en tijdloos In de Classic Line combineren wij klassieke vloeru-

itvoeringen in één collectie. De klassieke landhuis-
delen vallen op door een expressief en een tijdloos 
design.

Meerstrook vloeren staan voor veelzijdigheid en le-
vendigheid. De vloerdelen bestaan uit twee of re-
spectievelijk drie lamellen naast elkaar. Omdat de 

Verschillende landhuisdelen  
en meerstrook vloeren (2 -en 3 strook)

Meerstrook vloeren geen voegen hebben, ontstaat 
een doorlopend en eindeloos effect.

Lamelvloeren hebben een levendige en unieke uits-
traling omdat de verschillende delen van de lamel-
len verschillende kleuren hebben.  De vloeren zien er 
dynamisch, virtuoos uit en lijken wel met de hand 
gemaakt.
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mmxx

F01

Tegel Georgetown*
Landhuisdeel
fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101020886

1286 194 8 mmxx

F02

Eiken diamant grijs*
Landhuisdeel
synchroon-ruw gezaagd-verouderd
mat

Artikelnr.:
1101021705

1286 194 8

mmxx

F03

Eiken American Diners*
Landhuisdeel
fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101020889

1286 194 8 mmxx

F04

Eiken Loft*
Landhuisdeel
fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101020888

1286 194 8

F03 | Eiken American Diners*
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mmxx

F09

Eiken horizont grijs*
Meerstrooks
fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101021709

1286 194 8 mmxx

F10

Eiken ruw gezaagd grijswit*
2-strooks
lineair-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101020703

1285 192 8

mmxx

F11

Antiek hout Mix beige*
Meerstrooks
lineair-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101020824

1285 192 8 mmxx

F12

Eiken diepbruin*
Landhuisdeel
synchroon-fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101020834

1285 192 8

mmxx

F05

Eiken lichtbeige*
Landhuisdeel
lineair-verouderd
mat

Artikelnr.:
1101020825

1285 192 8 mmxx

F06

Eiken goudbruin*
Landhuisdeel
lineair-verouderd
mat

Artikelnr.:
1101020812

1285 192 8

mmxx

F07

Eiken pastel bruin*
Landhuisdeel
fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101021708

1286 194 8 mmxx

F08

Eiken flanel grijs*
Landhuisdeel
fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101021710

1286 194 8
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mmxx

F17

Eiken oktoberbruin*
Landhuisdeel
synchroon-fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101020827

1285 192 8

F17 | Eiken oktoberbruin*

mmxx

F13

Eiken duin beige*
Landhuisdeel
fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101021707

1286 194 8 mmxx

F14

Eiken wilg grijs*
Landhuisdeel
fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101021706

1286 194 8

mmxx

F15

Eiken mix contrastbeige*
Meerstrooks
met extra diepe poriën
mat

Artikelnr.:
1101020818

1285 192 8 mmxx

F16

Eiken zandbruin*
Landhuisdeel
synchroon-fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101020826

1285 192 8
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G09 | Eiken Cumberland lichtbruin*

Trend Line -
breed en indrukwekkend

In onze Trend Line trekken onze landhuisdelen door 
hun bijzondere breedte de aandacht. Door de twee 
verschillende breedtematen ontstaan verschillende 
indrukken van het vloerbeeld, die perfect harmonië-
ren met de keuze van de designs. 

Indrukwekkend en veelzijdig

Brede landhuis-  
en kasteelvloerdelen
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mmxx

G01

Eiken Hotel California*
Landhuisdeel breed
fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101020893

1286 243 8 mmxx

G02

Eiken Dancefloor*
Landhuisdeel breed
fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101020899

1286 243 8

mmxx

G03

Olm Coffee Bar*
Landhuisdeel breed
fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101020894

1286 243 8 mmxx

G04

Eiken Barber Shop*
Landhuisdeel breed
fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101020897

1286 243 8

G04 | Eiken Barber Shop*
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mmxx

G09

Eiken Cumberland lichtbruin*
Landhuisdeel XL
glad
mat

Artikelnr.:
1101021712

1285 327 8 mmxx

G10

Eiken zilvergrijs*
Landhuisdeel XL
lineair-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101021686

1285 327 8

mmxx

G11

Beton optiek lichtgrijs*
Tegel
fijn-gestructureerd
mat

Artikelnr.:
1101020848

1285 327 8 mmxx

G12

Steen anthraciet grijs*
Tegel
fijn-gestructureerd
mat

Artikelnr.:
1101021685

1285 327 8

mmxx

G05

Eiken Whisky Lounge*
Landhuisdeel breed
fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101020900

1286 243 8 mmxx

G06

Eiken rookgrijs*
Landhuisdeel breed
fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101021711

1286 243 8

mmxx

G07

Eiken albaster*
Landhuisdeel XL
lineair-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101021683

1285 327 8 mmxx

G08

Eiken amandel beige*
Landhuisdeel XL
lineair-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101021684

1285 327 8
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H07 | Eiken crèmebeige*

Grand Line -
lang en genereus

Optisch breed met veel ruimtegevoel.

Iedereen die een breed, open en groots levensgevo-
el waardeert, kan dit versterken door het leggen van 
lange landelijke vloerdelen. De ruimtes worden op-
tisch breder en lijken daardoor nog groter. Een uni-
eke kans om met de vloer nog meer te bereiken.

We bieden onze 2 meter lange landelijke vloerdelen 
in twee verschillende breedtes aan. Het formaat met 
een breedte van 192 mm oogt slank en elegant, de 
landelijke vloerdelen met een breedte van 242 mm 
daarentegen geven een groots gevoel.

Onze landelijke vloerdelen benadrukken hun voll-
edige afmetingen door de rondom lopende voegen. 
Door dit accent en het contrast springen de delen er 
in het vloerbeeld uit. De delen, met een dikte van 10 
mm, voldoen aan de allerhoogste kwaliteitseisen en 
zorgen voor leggemak en absoluut loopcomfort over 
het hele oppervlak.

Lange landhuisdelen
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mmxx

H01

Eiken maangrijs*
Lang landhuisdeel
lineair-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101021578

2000 192 10 mmxx

H02

Eiken pastelbeige*
Lang landhuisdeel
lineair-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101021577

2000 192 10

mmxx

H03

Eiken koperbruin*
Lang landhuisdeel
synchroon-verouderd
mat zijdeglans

Artikelnr.:
1101020811

2000 192 10 mmxx

H04

Kastanje sepiabruin*
Lang landhuisdeel
synchroon-fijn-geborsteld-geschaafd
mat

Artikelnr.:
1101020829

2000 192 10

H01 | Eiken maangrijs*



30 / 31 

mmxx

H09

Eiken riet beige*
Lang landhuisdeel
synchroon-fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101021690

2000 242 10 mmxx

H10

Eiken herfst grijs*
Lang landhuisdeel
lineair-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101021691

2000 242 10

mat

H11

Eiken Havanna bruin*
Lang landhuisdeel
synchroon-fijn-geborsteld-geschaafd

mmxx

Artikelnr.:
1101021692

2000 242 10

mmxx

H05

Kastanje fluweelbruin*
Lang landhuisdeel
synchroon-fijn-geborsteld-geschaafd
mat

Artikelnr.:
1101020839

2000 192 10 mmxx

H06

Eiken witgrijs*
Lang landhuisdeel
met extra diepe poriën
mat

Artikelnr.:
1101021687

2000 242 10

mmxx

H07

Eiken crèmebeige*
Lang landhuisdeel
synchroon-fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101021688

2000 242 10 mmxx

H08

Eiken tarwe beige*
Lang landhuisdeel
synchroon-fijn-geborsteld-geschaafd
mat

Artikelnr.:
1101021689

2000 242 10
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Antislip en moeilijk ontvlambaar.

20 jaar garantie

Antibacterieel

Geschikt voor vloerverwarming

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

Register embossed

Water beveiliging

PEFC Niet voor  
de maat 

1286 x 194 mm und 
1286 x 243 mm

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

*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).

A+ Alleen voor de maat 
 1286 x 194 mm  
und 1286 x 243 mm
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SmartConnect-klikverbinding

- Snel, eenvoudig en veilig gelegd 
- Maakt van een doe-het-zelver een professional 
- Force fit randvergrendeling - afgelopen met ongewenste naadvorming. 
- Een slimme technologie voor een langdurig mooi vloerbeeld

Made in Germany 

- Onze laminaatvloeren worden in Duitsland geproduceerd. 
- Gegarandeerde kwaliteit en veiligheid 
- Wij zorgen voor werkgelegenheid in de regio. 
- Korte transportroutes sparen de bronnen

Gezond wonen

- Certificaten bevestigen dat onze laminaatvloeren emissie-arm zijn. 
- We doen het beter dan dat de wettelijke eisen voor emissievrij wonen  
  van ons verlangen. 
- Onze laminaatvloeren bestaan voor meer dan 90% uit hout. 
- Ze zijn vrij van weekmakers en chloor.

4
5

2

3

1

5Stevig en onderhoudsvriendelijk oppervlak

- Bestand tegen krassen, hitte, licht en  
  bacteriën 
- Authentieke uitstraling en gevoel door 
  realistische oppervlaktestructuren 
- Matte afwerking van het oppervlak  
  voor nog meer natuurlijkheid

Technische  
eigenschappen 1

Natuurlijk design

- Natuurlijke houtdesigns naar het voor- 
  beeld van onze echte houten vloeren 
- Decorontwikkeling op basis van ervar- 
  ing voor een bijzondere sfeer in de ruimte 
- Lichtbeschermend design toplaag voor  
  een schitterend kleurbeeld.

2

Kwalitatief hoogwaardige HDF-dragerplaat

- Kan tegen een stootje 
- Vormvast – blijft in vorm voor een  
  langdurig mooi vloerbeeld 
- Extra bescherming tegen opzwellen  
  door vocht  
- Elimineert oneffenheden in de ondergrond  
- Perfecte eigenschappen voor  
  vloerverwarmingen

3

4 Onderlaag

- Bescherming tegen vormverandering  
  door spanningscompensatie  
- Geïmpregneerd ter bescherming  
  binnendringen vocht vanuit de vloer
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Snel, eenvoudig en veilig gelegd -  
maakt van een doe-het-zelver een professional 

Force fit randvergrendeling -  
afgelopen met ongewenste naadvorming

Slimme technologie -  
voor een duurzaam mooi vloerbeeld

SmartConnect –  
de slimme klikverbinding

Voegen omlijsten een lamel en accentueren zo heel nadrukkelijk hun beeld in de vloer. Daarbij kan de voeg 
in de diepte de vorm van een ‚U‘ of van een ‚V‘ hebben. Afhankelijk van kleurstelling en contrast ten opzich-
te van het decorbeeld kan hij zeer opvallend of juist terughoudend zijn.

U-voeg, rondom en in het midden V-voeg langszijde

V-voeg rondom

Het passend kader

Twee type voegen.
„De rondom en in het midden lopende U-voeg 
is de trendy blikvanger bij de grote lamellen 
in natuursteendecor.

De V-voeg aan de langszijde of aan alle zijden 
omlijst de houtdecors op prachtige wijze - 
contrasterend of bescheiden.“
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07

05

09

08

06

10

01

03

02

04

01 Structuur | fijn-gestructureerd | mat
02 Structuur | glad| mat
03 Structuur | fijn geborsteld | mat
04 Structuur | Lineair-geborsteld | mat
05 Structuur | Synchroon-fijn-geborsteld | mat

06 Structuur | met extra diepe poriën | mat
07 Structuur | synchroon-ruw gezaagd-verouderd | mat
08 Structuur | Synchroon-ruw gezaagd | mat
09 Structuur | Synchroon-fijn-geborsteld-geschaafd | mat
10 Structuur | Lineair-verouderd | mat

Natuurlijk wil het oog ook wat, maar dat alleen is 
niet voldoende. Pas wanneer zien en voelen voldoen-
de in balans is, ontstaat wat we willen: de perfecte 
combinatie in perfecte harmonie. Het laminaatas-
sortiment van ter Hürne telt 10 verschillende op-
pervlaktestructuren die de vloer tot leven brengen 

en zo het effect van het decor telkens weer onders-
trepen. Als een oppervlak als „synchroon“ wordt 
aangeduid, voelt u de structuur exact daar waar het 
in het decor te zien is. De beschrijving van de opperv-
laktestructuren bestaat uit het voelbare oppervlak 
en de zichtbare glansgraad.

Voelen wat je mooi vindt
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Onderhoud

Plinten

Onderlegmateriaal

Metalen profielen

Wat maakt een perfect gelegde vloer? Aan de ene 
kant ziet de vloer er mooi uit en aan de andere – en 
dat merkt men pas in de loop der tijd – onderscheidt 
de vloer zich door duurzaamheid. Om dit te reali-
seren, heeft men vooral de juiste accessoires nodig 
– zowel voor als na de montage. Ons onderlegmate-

Accessoires, perfect afgestemd
riaal, onze accessoires en onderhoudsproducten zijn 
perfect afgestemd op de eisen van onze vloeren en 
verhogen de levensduur aanzienlijk en zorgen ervoor 
dat de vloer er mooi uitziet en prettig aanvoelt. Met 
onze functionele overgangsprofielen en onze decora-
tieve plinten zorgen we voor een perfecte afwerking.
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veelzijdige landhuisdelen, scheepsvloeren en lamellen

Classic Line - klassiek en tijdloos
Ga eens virtueel aan het “leggen”: www.terhuerne.de/raumstudio

Woonruimte studio
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Grand Line - lang en genereus
lange landhuisdelen

Trend Line - breed en indrukwekkend
brede landhuis- en kasteelvloerdelen



CONTACT
ter Hürne GmbH & Co. KG | Ramsdorfer Str. 5 | 46354 Südlohn | Germany
Phone: +49 2862 701-312 | www.terhuerne.com
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