
De eco-vloer met de ziel van hout

Laminaatvloeren -  
Herringbone Edition



Natuurlijke verschillen in kleur en structuur zijn mogelijk.  
Niet-bindende kleurenillustratie van de producten.

Prachtige kastelen, adellijke herenhuizen in de stad of charman-
te appartementen in oude gebouwen - het visgraatmotief doet 
denken aan vervlogen tijden. De planken die in een hoek van 90 
graden zijn gelegd, werden al in de 19e eeuw aangetroffen in  
adellijke Art Nouveau-huizen.

Het verlangen naar tijdloze elegantie en huiselijke flair zorgt ervoor 
dat het formaat een comeback maakt. Het visgraatmotief is erg in 
de mode en geeft een klassieke uitstraling aan elk interieur.  

In combinatie met moderne stijlelementen zorgt het voor  
spannende contrasten. Weinig andere vloeren brengen elegante 
lichtheid en tegelijk traditionele sfeer in de kamer.

 Wij van ter Hürne hebben het thema opnieuw geïnterpreteerd met 
onze Visgraat Editie. Wij maken producten waarmee u elke dag in  
aanraking komt. Hieraan ontlenen wij onze filosofie om onze vloeren 
uit te rusten met de best mogelijke eigenschappen. 

Voor ons is dit geen trend, maar een houding: de goede  
eigenschappen van hout zijn altijd de maatstaf geweest voor alle 
producten van ter Hürne - vanaf het begin van de onderneming 
meer dan 60 jaar geleden tot op de dag van vandaag. 

Hout blijft onze basis voor slimme, alternatieve materialen 
voor een natuurlijk en gezond leven.

Traditie beleven en vormgeven
K L A S S I E K  E N  M O D E R N  I N  H A R M O N I E

Y08 | Eiken Cabin* | Visgraat
Vloer op de voorpagina 

Y05 | Eiken Coach House* | Visgraat



1 Overlay

2 Decorpapier

3 HDF-dragerplaat

4 Onderlaag

Slim gemaakt
P R O D U C T  I N T E L L I G E N T I E
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  3

  4

SmartConnect HB is de klikverbinding voor visgraat. Geschikt voor zwevende installatie.
Geschikt voor warmwater- en elektrische vloerverwarmingssystemen.  
Voor elektrische oppervlakteverwarmingssystemen met zachte opwarmingstechniek en temperatuurregelaar.  
Indien verwarmingssystemen zijn uitgerust met terugkoeling, moeten zij zijn uitgerust met automatische dauwpuntregeling.
Eiken Coach House (1101021806) is niet synchroon.

* *****

*
**

***

Laminaatvloeren bestaan bijna volledig uit hout en andere  
organische materialen. Elke laag van de structuur van het  
product bevat gezonde en duurzame bestanddelen. 
 
De gezonde kern van de vloer wordt gevormd door de samen-
geperste dragerplaat van houtvezels. Deze wordt van onderen 
gestabiliseerd door een rug die ook van houtvezels is gemaakt. 
Het oppervlak van de laminaatvloer is gemaakt van hars, waarin 
we het natuurlijke mineraal korund mengen.

 ter Hürne laminaat draagt op duurzame wijze bij tot een betere 
klimaatbalans, net zoals parket van natuurlijk hout. Eén kubieke 
meter hout slaat één ton CO2 op. Dit helpt om het CO2-niveau in 
onze atmosfeer te verminderen. Voor het hout in de  drager ge-
bruiken we onder andere bomen van stormschade. Deze worden 
dus nuttig gebruikt en blijven ook CO2 opslaan.

Onderscheidingen zoals de Blauwe Engel en het eco-certificaat 
bevestigen dat onze laminaatvloeren een lage uitstoot hebben.  
Wij presteren beter dan de wettelijke eisen voor emissievrij  
wonen eisen. Onze laminaatvloeren zijn vrij van weekmakers  
en chloor.

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

*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).

ID 0309 – 11806 – 003

U.S. EPA TSCA Title VI & 
CARB P2 compliant
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Met de Visgraat Edition bieden wij u negen decors in het  
elegante formaat 665 x 133 x 10 mm voor een elegante 
uitstraling.  De eiken decors zorgen voor een gevarieerd  
kleurenspel - de nadruk van het visgraatmotief wordt  
versterkt door de omringende V-kant.  En de bijzonderheid: 
Doe-het-zelvers kunnen deze indrukwekkende vloer eenvou-
dig zelf leggen dankzij de SmartConnect HB-aansluiting!

Voor een elegante 
uitstraling

V I S G R A A T

Y01 | Eiken Apartment* | Visgraat 7
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Visgraat
H E R R I N G B O N E  E D I T I O N



Y02 | Eiken Condo* | Visgraat

Eiken Penthouse*Eiken Apartment*

Eiken Coach House*Eiken Cave*

Eiken Boat House*Eiken Condo*

1101021804 | 665 x 133 x 10 mm | Visgraat 1101021808 | 665 x 133 x 10 mm | Visgraat 

1101021806 | 665 x 133 x 10 mm | Visgraat 1101021802 | 665 x 133 x 10 mm | Visgraat 

1101021805 | 665 x 133 x 10 mm | Visgraat 1101021803 | 665 x 133 x 10 mm | Visgraat 

Y04Y01

Y05Y03

Y06Y02

Je vindt alle Laminaat-
producten altijd in de 

vloerzoeker onder:

www.terhuerne.com



Eiken Cabin*

Eiken Igloo* Eiken Fort*

1101021807 | 665 x 133 x 10 mm | Visgraat 

1101021801 | 665 x 133 x 10 mm | Visgraat 1101021809 | 665 x 133 x 10 mm | Visgraat 

Y08

Y07 Y09

M I J N  V I R T U E L E  V L O E R

Mijn kamerstudio

Plaats je eigen kamerfoto, 
haal de oude vloer eruit en 
ervaar de nieuwe vloer in  
je eigen kamer!

Met onze virtuele Room Studio kunt u al onze vloeren in uw 
eigen huis bekijken. Hier en nu. Gebruik gewoon uw smartphone.  
Zodra u in de Room Studio bent, heeft u twee opties:

1 Ofwel maakt u met uw smartphone een foto van uw kamer  
en selecteert u de vloer van uw voorkeur, die u virtueel legt.

2 Of u selecteert kamerafbeeldingen uit onze galerij  
en legt daar virtueel de vloer van uw voorkeur.

Met onze virtuele kamerstudio kunt u al onze vloeren in het comfort 
van uw eigen huis bekijken op uw laptop, tablet of desktopcomputer. 
Vanwege de grootte van het scherm is dit soms het betere alternatief. 
Klik gewoon op de knop Room Studio aan de rechterkant van het 
scherm.

Y09 | Eiken Fort* | Visgraat
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ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Straße 5
46354 Südlohn 
Germany
Phone: +49 2862 701-285
www.terhuerne.com


