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 en echt houten vloer van Intra Parket vervolmaakt elk interieur en straalt kwaliteit, warmte, gezelligheid, sfeer en 
duurzaamheid uit.

De vloeren uit de Intra Parket Collectie zijn het resultaat van jarenlange ervaring en productontwikkeling en worden 
op traditionele wijze gefabriceerd, waarbij vakmanschap en respect voor de natuur voorop staan.

Alle vloerdelen voldoen aan de meest strikte eisen op het gebied van vochtpercentage en toleranties met betrekking 
tot vorm en passing.

De Intra Parket vloeren zijn geschikt voor particuliere - en projectmatige toepassingen en kunnen worden gelegd in 
combinatie met vloerverwarming of vloerkoeling systemen.

Deze brochure geeft u een gedetailleerd overzicht van de collecties, variërend van massieve tot meerlagen eiken 
vloeren.

Een houten vloer is een duurzame investering en van een Intra Parket vloer zult u vele jaren plezier hebben.

 
Intra Parket; vloeren met karakter!

E

loeren met karakterV
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Geef je huis sfeer, kleur en karakter. En zo zie je ook dat 
eikenhouten vloeren zich naadloos aan een modern 
interieur aanpassen.

Het diep geborstelde effect van de noesten geven de 
vloer een ruige- en doorleefde uitstraling, die qua 
originaliteit nauwelijks te evenaren is en een stijl 
reflecteert van eeuwen geleden. 

arakterK

Country

ICO 8736 ICO 8737               ICO 8739  

 ICO 8712                        ICO 8725ICO 8702
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Aphrodite

De Aphrodite vloeren hebben de authentieke uitstraling van 
Europees eiken en brengen op een bijzondere wijze warmte 
in uw interieur.

De verschillende breedtes waarin de vloeren leverbaar zijn, 
bieden ongeëvenaarde combinatiemogelijkheden om uw 
persoonlijke woonstijl te vervolmaken.

Een veelzijdige collectie, rijk aan variaties, die geen interieur-
wens onvervuld laat.

pecifieke uitstralingS

INA 001                          INA 002                 INA 003 

INA 101              INA 102          INA 103
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Classic

De veelzijdigheid van de trendy geselecteerde kleuren van de 
Intra Classic collectie komen bijzonder goed tot hun recht in 
elk interieur.

Door de specifieke 3-laags opbouw en de speciale tussenlaag 
is optimale stabiliteit gegarandeerd en de velling aan de lange 
kant van elk paneel, zorgt voor een ruimtelijke werking.

De olie afwerking laat de eiken toplaag mooi tot zijn recht komen 
en geeft daardoor een warme en natuurlijke uitstraling.

ooier wonenM

 ICL 702            ICL 703         ICL 704

ICL 101            ICL 102        ICL 103  

ICL 001                          ICL 002                     ICL 003 ICL 010

ICL 110
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ICL 101

Classic
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ICL 102

De vloer creëert de basis in huis, maar geeft ook karakter 
aan de verdere inrichting van het interieur. 

Het is bijzonder om te zien hoe een sfeervolle visgraat vloer 
met een authentieke eiken toplaag  een ruimte er anders uit kan 
laten zien. 

Deze tijdloze vloeren zijn niet alleen voordeliger in aanschaf 
geworden, maar ook onderhoudsvriendelijk.

nieke VloerU

ICL 704ICL 110  
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Heritage

Massieve houten vloeren worden al eeuwen gebruikt en 
worden gekenmerkt door de sfeervolle en natuurlijke 
uitstraling.

De vloeren zijn leverbaar in verschillende diktes en breedtes 
in eiken en merbau.

Een massief houten vloer is tijdloos en geeft grandeur aan 
uw interieur.

assief houtM

HERF 3112 HERF 3113 HERF 4101 
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en vloer voor het levenE

DomaineDomaine

IDO 001                              IDO 012 

IDO 702                              IDO 703 IDO 704

De Intra Domaine vloeren zijn opgebouwd uit een viertal 
kruislings verlijmde lagen massief eikenhout, met een 
populier fineerlaag onder de toplaag.

Het resultaat is een vloer met een grotere stabiliteit dan 
een massieve vloer.

De Intra Domaine collectie zijn leverbaar in twee breedtes 
van 150 en 190 mm met verschillende afwerkingen. 
Ze hebben een vellingkant aan de lange zijde, voor een
klassieke en ruimtelijke uitstraling.

Domaine vloeren sluiten uitstekend aan bij een groot scala 
aan woonstijlen, zijn tijdloos en gaan een leven lang mee.
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arakterK

Confort Clic

CNF 112

Een parketvloer met een vanzelfsprekende kwaliteit met een tweetal 
zorgvuldig geselecteerde behandelingen.

De drager is een vormstabiele HDF met een toplaag van 2,5 mm.

Intra Confort geeft in elk interieur direct warmte en sfeer.

 CNF 113
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natuur
natuur
natuur
natuur

rustiek
rustiek
rustiek
rustiek

extra rustiek
extra rustiek
extra rustiek

14/3 x 189 x 1860 mm
14/3 x 189 x 1860 mm
14/3 x 189 x 1860 mm
14/3 x 189 x 1860 mm

14/3 x 189 x 1860 mm
14/3 x 189 x 1860 mm
14/3 x 189 x 1860 mm
14/3 x 189 x 1860 mm

14/3 x 189 x 1860 mm
14/3 x 189 x 1860 mm
14/3 x 189 x 1860 mm

ICL 001
ICL 002
ICL 003
ICL 010

ICL 101
ICL 102
ICL 103
ICL 110

ICL 702
ICL 703
ICL 704

onbehandeld
naturel geolied
wit geolied
pure geolied

onbehandeld
naturel geolied
wit geolied
pure geolied

geborsteld, gerookt, naturel geolied
geborsteld, gerookt, wit geolied
geborsteld, donker gerookt, wit geolied

Classic

Country
donker grijs, gelakt 
blank, gelakt
gerookt, diep geborsteld, handgeschraapt, wit geolied
taupe, gelakt
light grey, gelakt
natural, gelakt

15/4 x 240 x 1900 mm
15/4 x 240 x 1900 mm
15/4 x 240 x 1900 mm
15/4 x 240 x 1900 mm
15/4 x 240 x 1900 mm
15/4 x 240 x 1900 mm

ICO 8702
ICO 8712
ICO 8725
ICO 8736
ICO 8737
ICO 8739

rustiek
rustiek
extra rustiek
rustiek
rustiek
rustiek

Eiken
Eiken
Eiken
Eiken
Eiken
Eiken

Eiken
Eiken
Eiken
Eiken

Eiken
Eiken
Eiken
Eiken

Eiken
Eiken
Eiken

velling
velling
velling
velling
velling
velling

velling
velling
velling
velling

velling
velling
velling
velling

velling
velling
velling

pecificatiesS

onbehandeld
naturel geolied
wit geolied

onbehandeld
naturel geolied
wit geolied

onbehandeld
naturel geolied
wit geolied

INA 001
INA 002
INA 003

INA 101
INA 102
INA 103

INA 101
INA 102
INA 103

natuur
natuur
natuur

rustiek
rustiek
rustiek

rustiek
rustiek
rustiek

Aphrodite
Eiken
Eiken
Eiken

Eiken
Eiken
Eiken

Eiken
Eiken
Eiken

velling
velling
velling

velling
velling
velling

velling
velling
velling

15/4 x 190 x 1900 mm
15/4 x 190 x 1900 mm
15/4 x 190 x 1900 mm

15/4 x 190 x 1900 mm
15/4 x 190 x 1900 mm
15/4 x 190 x 1900 mm

15/4 x 240 x 1900 mm
15/4 x 240 x 1900 mm
15/4 x 240 x 1900 mm
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onbehandeld
onbehandeld

geborsteld, naturel gelakt
geborsteld, naturel gelakt

15 x   90 x 300-1200 mm
15 x 120 x 300-1200 mm

15 x   90 x 300-1100 mm
15 x 120 x 300-1100 mm

HER 4101
HER 4101

HER 3112
HER 3112

natuur
natuur

rustiek
rustiek

geborsteld, gelakt
extra geborsteld, wit geolied

12/2,5 x 148 x 1200 mm
12/2,5 x 148 x 1200 mm

CNF 112
CNF 113

rustiek
rustiek

onbehandeld
geborsteld, naturel gelakt 

onbehandeld
geborsteld, naturel gelakt

geborsteld, gerookt, naturel geolied
geborsteld, gerookt, wit geolied
geborsteld, donker gerookt, wit geolied

onbehandeld
geborsteld, naturel gelakt 

IDO 001
IDO 012

IDO 001
IDO 012

IDO 702
IDO 703
IDO 704

IDO 001
IDO 012

natuur
natuur

natuur
natuur

rustiek
rustiek
rustiek

natuur
natuur

15/4 x 150 x 600 - 1900 mm 
15/4 x 150 x 600 - 1900 mm 

18/4 x 150 x 600 - 1900 mm 
18/4 x 150 x 600 - 1900 mm

18/4 x 150 x 600 - 1900 mm 
18/4 x 150 x 600 - 1900 mm 
18/4 x 150 x 600 - 1900 mm   

18/4 x 190 x 600 - 1900 mm 
18/4 x 190 x 600 - 1900 mm 

Confort Clic

DDomaine

Heritage

HER 3112 

HER 3113

rustiek

rustiek

geborsteld, naturel gelakt

extra geborsteld, wit geolied, gelakt

15 x 150 x 500-1200 mm

15 x 150 x 500-1200 mm

Merbau
Merbau

Eiken
Eiken

Eiken
Eiken

Eiken
Eiken

Eiken
Eiken
Eiken

Eiken
Eiken

Eiken
Eiken

Eiken

Eiken

velling
velling

micro velling
micro velling
micro velling

micro velling

velling
velling

velling
velling

velling
velling
velling

velling
velling

micro velling
micro velling

rustiek
rustiek
rustiek
rustiek

14/3 x 120 x 600 mm
14/3 x 120 x 600 mm
14/3 x 120 x 600 mm
14/3 x 120 x 600 mm

ICL 101
ICL 102
ICL 110
ICL 704

onbehandeld
naturel geolied
pure geolied
gerookt, wit geolied

Classic
Eiken
Eiken
Eiken
Eiken

velling
velling
velling
velling

19



Classic

Aphrodite

Country

4 mm massief eiken toplaag, 11 mm watervaste multiplex

4 mm massief Europees eiken toplaag, 11 mm watervaste multiplex

3 mm massief eiken toplaag, 11 mm populieren tussenlaag, populieren onderlaag

pbouwO
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Classic

3 mm massief eiken toplaag, 11 mm populieren tussenlaag, populieren onderlaag



Confort Clic

DDomaine

2,5 mm massief eiken toplaag, HDF tussenlaag, populieren onderlaag

4 mm massief eiken toplaag, 1 mm populier fineerlaag onder de toplaag, 2 kruislings verlijmde 
eiken tussenlagen en 4 mm massief eiken onderlaag 

Heritage

massieve houten vloer

21



nderhoudOParket / Parquet®

Zoals alle vloeren heeft een houten vloer onderhoud nodig. Regelmatig onderhoud 
verlengt de levensduur van uw vloer.

De belangrijkste reden van slijtage van uw vloer is vuil, maar door een schoonloop-
mat binnen en buiten te leggen, voorkomt u dat vuil en zand naar binnen wordt 
gelopen en zo krassen op uw vloer kunnen veroorzaken.

Ook het aanbrengen van viltglijders onder de poten van uw meubelen helpt krassen 
te voorkomen.

Eveneens is een goede luchtvochtigheid in uw huis van belang en deze dient tussen 
de 50 tot 60 procent te liggen.

INTRA Parket Hardwax
De geoliede producten uit de Intra collecties zijn nagenoeg gebruiksklaar. De Intra 
Parket Hardwax olie biedt een optimale bescherming tegen vuil en vocht. 

Daarom adviseren wij u, na het  leggen van de vloer, deze 
éénmalig met Intra Parket Hardwax olie af te werken.

INTRA Parket Reinigings- en Onderhoudskit
Een vloer uit de Intra Parket collectie heeft relatief weinig 
onderhoud nodig en het regelmatig stofzuigen of met een 
zachte bezem vegen, vermindert het risico van krassen.

De Intra Parket reinigings- en onderhoudskit is speciaal 
ontwikkeld voor uw aangekochte vloer en is verkrijgbaar 
bij uw dealer, die u ook graag, specifiek over het onderhoud 
adviseert.

nderhoudO

Intra Parket reinigings- en onderhoudskit

 Intra Parket Hardwax olie 
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roductie
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www.intra-parket.eu

Dealer:

High Qualit
y Flooring

QCC? 01.2018


