Een vloer met
een bijzondere
geschiedenis

In 1704 een whiskeyvat,
nu een authentieke vloer
Hout dat de industriële revolutie heeft doorstaan. Hout dat
duizenden kilometers heeft gereisd. Wat ooit een whiskeyvat
of vissersboot was, is nu een authentieke vloer of wand die elk
interieur naar een hoger niveau brengt. Met Oerplank haalt u niet
alleen een blikvanger in huis, maar ook een stuk historie.
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Historisch hout vraagt
om vakmanschap
Het unieke van onze vloeren en wanden is dat elke plank anders is.
Dat vraagt om het nodige maatwerk. Gelukkig hebben onze vaklieden
jarenlange ervaring met de bewerking van historisch hout. Ze weten
als geen ander hoe ze het historische karakter kunnen behouden en
accentueren.

STRENGE SELECTIE

PERFECTE IMPERFECTIE
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Haal historie in huis
Hout dat tot wel 450 jaar oud is
Hergebruikt hout
Van vissersboot of whiskeyvat naar uw woonkamer
Duurzaam geproduceerd
FSC-keurmerk en LEED-certificaat
Stabiele multiplank
Verstevigd met hoogwaardig hout
Vloerverwarming-proof
Een Oerplank-vloer blijft altijd in de juiste vorm

Amerikaans Ambacht:
• Afkomstig uit de eerste schuren en molens van Amerika
• Ongeveer 100-250 jaar oud
• Beschikbaar in drie legstijlen: recht, Hongaarse punt of
visgraatvloer
• Geschikt voor vloerverwarming
• Ook geschikt als wandbekleding

OAK GREY
Invisible finish

OAK CLAY
Geolied

OAK GREY
Hand finish

OAK WEATHERED
Geolied

OAK MIST
Geolied

Amerikaans Ambacht
Amerikaans Ambacht is een collectie vloeren die hun oorsprong vinden
in de eikenbossen tussen Virginia en West-Texas. Gekapt in een tijd
waarin elektriciteit en machines nog niet bestonden. Het hout uit deze
collectie heeft zich in de afgelopen 100 tot 250 jaar bewezen als een
blijver. Uitgesproken, maar tegelijkertijd passend bij veel interieurstijlen.

DE EERSTE SCHUREN EN
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MAN- EN
PAARDENKRACHT

Een aantal stukken hout uit de Amerikaans
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Puur & Pracht
Het schitterende eikenhout uit onze collectie Puur & Pracht komt
uit oude Europese huizen, schuren en industriegebouwen. Na de
sloop is dit eeuwenoude hout bewaard gebleven. Ondanks Europese
conflicten en twee wereldoorlogen is het ongeschonden uit de strijd
gekomen. Gelukkig maar!

ONGEËVENAARD HOUT

UNIEKE EIGENSCHAPPEN
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OAK RAW
Onbehandeld

OAK BARN
Onbehandeld

Puur & Pracht:
• Afkomstig uit oude Europese huizen,
schuren en industriegebouwen
• Ongeveer 150-450 jaar oud
• Beschikbaar in drie legstijlen: recht,
Hongaarse punt of visgraatvloer
• Ook geschikt als wandbekleding

OAK RAW
Invisible finish

OAK NOBLE
Geolied

Rustiek Artistiek:
• Afkomstig uit de Baltische Staten, Amerika en Azië
• Tot wel 100 jaar oud
• Beschikbaar in drie legstijlen: recht, Hongaarse punt
of visgraatvloer
• Geschikt voor vloerverwarming
• Ook geschikt als wandbekleding

PINE PAINT
Maatwerk blokpatroon

PINE RAW
Onbehandeld

PINE PAINT
Onbehandeld

PINE RAW
Onbehandeld

PINE PAINT
Onbehandeld

Rustiek Artistiek
De Rustiek Artistiek-collectie bestaat uit vloeren die nooit gaan
vervelen. Elke plank is anders. Elke dag merkt u een ander detail op.
Samen vormen de planken een prachtig kunstwerk onder uw voeten.
Het hout uit deze collectie kende een vorig leven als schuur, deur of
ander timmerwerk.

BALTISCH DENNENHOUT

HOUT-MOZAÏEK

In de vloeren van de Rustiek Artistiek-
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achttiende eeuw waren Estland, Letland

deze planken samen een schitterend

en Litouwen een belangrijke bron van
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Expeditie Hout
De Expeditie Hout-collectie is een bonte verzameling die bestaat uit
hout uit heel de wereld. Het komt van onder andere whiskeyvaten,
Venetiaanse navigatiepalen, boten, deuren en bruggen. Prachtig
materiaal dat toe is aan een nieuw hoofdstuk.

EEN VLOER UIT HET
OUDE VENETIË

WHISKEY IN
EEN VLOER

Een stukje Venetië in huis! Een bijzondere
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de zeelieden niet verdwaalden. Ze zijn

type hout is namelijk ontzettend sterk,

jarenlang doordrenkt met mineralen uit

lek-proof en kan buigen door verhitting.
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brengt whiskey sfeer in de ruimte!

TEAK WEATHERED
Lak

ELM SUBLIME
Geolied

OAK JACK & JIM
Geolied

Expeditie Hout:
• Palen, whiskeyvaten, boten en deuren uit heel de wereld
• Beschikbaar in drie legstijlen: recht, Hongaarse punt of
visgraatvloer
• Geschikt voor vloerverwarming
• Ook geschikt als wandbekleding

OAK, VENICE
Geolied

ZOWIE (WANDBEKLEDING)
Onbehandeld

PINE RAW
Geolied

ELM RAW
Geolied

PINE RAW
Geolied

OAK RAW
Onbehandeld

Uw dealer:

+31(0)13 581 06 65
info@tablazz.nl
www.oerplank.nl
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