
Laminaat



Classic Line - klassiek & tijdloos
1285 x 192 x 8 mm | 1286 x 194 x 8 mm | verschillende landhuisdelen, driestrook en meerstrook.

Een beslissing voor kwaliteit.
Als Duits familiebedrijf uit het Münsterland wijden wij ons al meer 
dan 60 jaar aan de verantwoordelijkheid, duurzame en woongezonde 
 producten te ontwikkelen, 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 natuur en in combinatie met het meest efficiënte gebru-
ik van grondstoffen voor onze  gemeenschappelijke leefomgeving.  

Grand Line - lang & genereus
2000 x 192 x 10 mm | 2000 x 242 x 10 mm | lang landhuisdelen

F05 Eiken lichtbeige*

F09 Eiken horizont grijs*

F15 Eiken mix contrastbeige*

 H03 Eiken koperbruin*

 H07 Eiken crèmebeige*

 H05 Kastanje fluweelbruin*

 H09 Eiken riet beige*  H11 Eiken Havanna bruin*

 H04 Kastanje sepiabruin*

 H08 Eiken tarwe beige*  H10 Eiken herfst grijs*

 H06 Eiken witgrijs*

F02 Eiken diamant grijs*F01 Tegel Georgetown* F03 Eiken American Diners* F04 Eiken Loft*

F08 Eiken flanel grijs*F07 Eiken pastel bruin*  F10 Eiken ruw gezaagd grijswit* F11 Antiek hout mix beige* F12 Eiken diepbruin*

F13 Eiken duin beige* F14 Eiken wilg grijs* F16 Eiken zandbruin*

F06 Eiken goudbruin*

F17 Eiken oktoberbruin*

Trend Line - breed & indrukwekkend
1286 x 243 x 8 mm | 1285 x 327 x 8 mm | brede landhuisdelen en brede kasteelplanken

 G11 Beton optiek lichtgrijs*

 G01 Eiken Hotel California*  G02 Eiken Dancefloor*

 G12 Steen anthraciet grijs*

 G06 Eiken rookgrijs* G03 Olm Coffee Bar* G04 Eiken Barber Shop*  G05 Eiken Whisky Lounge*

 G07 Eiken albaster*  G09 Eiken Cumberland lichtbruin* G08 Eiken amandel beige*  G10 Eiken zilvergrijs*

 H01 Eiken maangrijs*   H02 Eiken pastelbeige*

Overlay

Decorpapier

HDF-dragerplaat

Onderlaag

*Hout-/steenreproductie vrijblijvende kleurafbeeldingen.

*Information sur le 
niveau d’émission de 
substances volatiles dans 
l’air intérieur,présentant 
un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échel-
le de classe allant de A+ 
(très faibles émissions)  
à C (fortes émissions).

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

CARB 2
compliant with CCR, title 17,

93120.2 (a) Phase 2 TPC-10HDF

ID 0309 – 11806 – 003

Förderung nachhaltiger 
Waldwirtschaft

www.pefc.de

PEFC Niet voor de maat
1286 x 194 mm en 1286 x 243 mm

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.

Woongezond leven – Duurzaam handelen

20 jaar garantie –  
kwaliteit “made in Germany” Geschikt voor warmwatersystemen

Gemakkelijk, stevig en mooi 
 passend te monteren Gaat de vorming van bacteriën tegen

Antislip en moeilijk ontvlambaar.



CONTACT
ter Hürne GmbH & Co. KG | Ramsdorfer Str. 5 | 46354 Südlohn | Germany
Tel. +31 858 907-312 | E-Mail: export@terhuerne.de
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