
CATALOGUS
Parket en Laminaat

OMSCHRIJVING Meer dan 5.000m² parket (meerlagig eiken, Hongaarse punt en visgraat 
parket), laminaat-vloeren en ondervloeren.

STARTDATUM 25 februari 2021 om 10:00

EINDATUM 8 maart 2021 vanaf 18:00

BEZICHTIGING  Zondag 07 Maart  2021 van 14:00 tot 17:00
BE-2500 LIER, HAGENBROEKSESTEENWEG 214 BUS C

AUCTIM PARTNER MOYERSOEN NV
Helststraat 47, 2630 Aartselaar, België
+32 3 827 21 31 - info.moyersoen@auctim.be
BTW BE 0452.153.622

AFGIFTE  Vrijdag   12 Maart  2021 van 10:00 tot 16:00
BE-2500 LIER, HAGENBROEKSESTEENWEG 214 BUS C

Bieden uitsluitend via internet!

Catalogus aangemaakt op 8 maart 2021 om 05:04
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Kavel Omschrijving Openingsbod

1 72m2 Eiken meerlagen Visgraat parketvloer, kleur: Natural,
invisible geolied kant en klaar behandeld, zeer licht 
geborsteld, geschikt voor vloerverwarming, met V-groef, 
V.V. mes en groef, afmeting: 600x125x15/3mm:

50 €

2 112m2 eiken meerlagen parketvloer, kleur: light natural 
731-1, afmeting:2000x187x15mm (LxBxD), kant en klaar 
behandeld mat geolied, geschikt voor 
vloerverwarming,zeer licht gerookt, met V-groef, easy 
click

50 €

3 110,8m2 Eiken meerlagen parketvloer, kleur: country 581 , 
licht geborsteld, easy click, geschikt voor vloerverwarming,
matt geolied, afmeting, 2200x180x14mm

50 €

4 81m2 Eikenparketvloer, invisible geolied, light brushed, 
voorzien van mes en groef, geschikt voor vloerverwarming,
met weinig noest, Afmeting (LxBxD) 2200x220x15mm 
4mm toplaag pakken á 2,904m2,:

50 €

5 136m2 eiken meerlagen parketvloer, kleur: heavy grey 
169-4, afmeting:2420x187x15mm (LxBxD), kant en klaar 
behandeld mat geolied, geschikt voor vloerverwarming, 
met V-groef, easy click

50 €

6 90,4m2 Eiken meerlagen parketvloer, kleur: light smoked 
effect 035, licht geborsteld, easy click, geschikt voor 
vloerverwarming, matt geolied, afmeting, 
1800x180x14mm

50 €

7 75m2 Eikenparketvloer, mat geolied, light brushed, 
voorzien van mes en groef, geschikt voor vloerverwarming,
met weinig noest, Afmeting (LxBxD) 2200x220x15mm 
4mm toplaag pakken á 2,904m2,:

50 €
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8 90,4m2 Eiken meerlagen parketvloer, kleur: cream 448, 
licht geborsteld, easy click, geschikt voor vloerverwarming,
matt geolied, afmeting, 1800x180x14mm

50 €

9 93,6m2 Eiken meerlagen parketvloer, kleur: graphite 683, 
licht geborsteld, easy click, geschikt voor vloerverwarming,
matt geolied, afmeting, 1800x155x14mm

50 €

10 86,4m2 Eikenparketvloer, invisible geolied, light brushed, 
voorzien van mes en groef, geschikt voor vloerverwarming,
met weinig noest, Afmeting (LxBxD) 1900x190x15mm 
4mm toplaag pakken á 2,88m2 ,:

50 €

11 90,4m2 Eiken meerlagen parketvloer, kleur: matt white 
lacquer591 , licht geborsteld, easy click, geschikt voor 
vloerverwarming, matt geolied, afmeting, 
1800x180x14mm

50 €

12 64m2 eiken hongaarse punt,voorzien van mes en groef 
systeem, splinter vrij, vlak geschuurd, onbehandeld 
afmeting: 575x128x14mm (LxBxD) toplaag 3mm

50 €

13 64m2 eiken hongaarse punt,voorzien van mes en groef 
systeem, splinter vrij, vlak geschuurd, onbehandeld 
afmeting: 575x128x14mm (LxBxD) toplaag 3mm

50 €

14 103m2 Eiken meerlagen parketvloer, kleur: mattlack grey, 
5G click systeem, gerookt, kant en klaar behandeld, 
geschikt voor vloerverwarming, afmeting. 
1860x127x13mm

50 €
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15 154m2 eiken meerlagen parketvloer, kleur: country white 
235, afmeting:2390x180x14mm (LxBxD), kant en klaar 
behandeld mat geolied, geschikt voor vloerverwarming, 
met V-groef, mes en groef.

50 €

16 92,92m2 Eikenparketvloer, invisible geolied, light brushed, 
voorzien van mes en groef, geschikt voor vloerverwarming,
met weinig noest, Afmeting (LxBxD) 2200x220x15mm 
4mm toplaag pakken á 2,904m2,:

50 €

17 127m2 eiken meerlagen parketvloer, kleur: rustic brush 
186, afmeting:1970x180x14mm (LxBxD), kant en klaar 
behandeld mat geolied, geschikt voor vloerverwarming, 
met V-groef, mes en groef.

50 €

18 58,08m² eiken massief hongaarse punt, vv mes en groef 
systeem, splinter vrij, vlak geschuurd, onbehandeld 
720x140x16mm (LxBxD) 

50 €

19 67m² eiken massief hongaarse punt, vv mes en groef 
systeem, splinter vrij, vlak geschuurd, onbehandeld 
720x140x16mm (LxBxD) 

50 €

20 90,4m2 Eiken meerlagen parketvloer, kleur: grey 486 , licht 
geborsteld, easy click, geschikt voor vloerverwarming, 
matt geolied, afmeting, 1800x180x14mm

50 €

21 136m2 eiken meerlagen parketvloer, kleur: rustic white 
160-1, afmeting:2420x187x15mm (LxBxD), kant en klaar 
behandeld mat geolied, geschikt voor vloerverwarming, 
met V-groef, easy click

50 €
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22 136m2 eiken meerlagen parketvloer, kleur: country 254-2, 
afmeting:2420x187x15mm (LxBxD), kant en klaar 
behandeld mat geolied, geschikt voor vloerverwarming, 
met V-groef, easy click

50 €

23 57m2 eiken meerlagen parketvloer, kleur: rustic light 285-
5, afmeting:2420x187x15mm (LxBxD), kant en klaar 
behandeld mat geolied, geschikt voor vloerverwarming, 
met V-groef, easy click

50 €

24 90,4m2 Eiken meerlagen parketvloer, kleur: matt lacquer 
301 , licht geborsteld, easy click, geschikt voor 
vloerverwarming, matt geolied, afmeting, 
1800x180x14mm

50 €

25 112m2 eiken meerlagen parketvloer, kleur: rustic white 
240-1, afmeting:2000x188x14mm (LxBxD), kant en klaar 
behandeld mat geolied, geschikt voor vloerverwarming, 
met V-groef, easy click

50 €

26 40m2 eiken meerlagen parketvloer, kleur: light natural 731-
1, afmeting:2000x187x15mm (LxBxD), kant en klaar 
behandeld mat geolied, geschikt voor vloerverwarming, 
met V-groef, easy click

50 €

27 48m2 eiken meerlagen parketvloer, kleur: rustic white 160-
1, afmeting:2420x187x15mm (LxBxD), kant en klaar 
behandeld mat geolied, geschikt voor vloerverwarming, 
met V-groef, easy click

50 €

28 60,39m2 Visgraat click pvc, kleur: magnum,  licht 
geborsteld, 0,55mm slijtlaag, 100% antslip, 
100%waterproof, geintegreerde ondervloer, super matt 
afwerking, afmeting: 610x150x5mm

50 €
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29 65,88m2 Visgraat click pvc, kleur: mona,  licht geborsteld, 
0,55mm slijtlaag, 100% antslip, 100%waterproof, 
geintegreerde ondervloer, super matt afwerking, afmeting:
610x150x5mm

50 €

30 68,07m2 Visgraat click pvc, kleur: art,  licht geborsteld, 
0,55mm slijtlaag, 100% antslip, 100%waterproof, 
geintegreerde ondervloer, super matt afwerking, afmeting:
610x150x5mm

50 €

31 76,86m2 Visgraat click pvc, kleur: picasso,  licht geborsteld,
0,55mm slijtlaag, 100% antslip, 100%waterproof, 
geintegreerde ondervloer, super matt afwerking, afmeting:
610x150x5mm

50 €

32 105m² laminaat vloer 8 mm, kleur sorento, afmetingen 
1380x159x8 mm (lxBxD), ac 32 klasse, 4 x v groef, 
kliksysteem,

50 €

33 105m² laminaat vloer 8 mm, kleur toskana, afmetingen 
1380x159x8 mm (lxBxD), ac 32 klasse, 4 x v groef, 
kliksysteem

50 €

34 105m² XL laminaat vloer 8 mm, kleur toskana, afmetingen 
1380x246x8 mm (lxBxD), ac 32 klasse, 4 x v groef, 
kliksysteem

50 €

35 105m² XL laminaat vloer 8 mm, kleur sorento, afmetingen 
1380x246x8 mm (lxBxD), ac 32 klasse, 4 x v groef, 
kliksysteem

50 €
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36 105m² XL laminaat vloer 8 mm, kleur minori, afmetingen 
1380x246x8 mm (lxBxD), ac 32 klasse, 4 x v groef, 
kliksysteem

50 €

37 105m² XL laminaat vloer 8 mm, kleur: palermo, afmetingen 
1380x246x8 mm (lxBxD), ac 32 klasse, 4 x v groef, 
kliksysteem

50 €

38 105m² XL laminaat vloer 8 mm, kleur: napoli, afmetingen 
1380x246x8 mm (lxBxD), ac 32 klasse, 4 x v groef, 
kliksysteem

50 €

39 105m² XL laminaat vloer 8 mm, kleur: ravello, afmetingen 
1380x246x8 mm (lxBxD), ac 32 klasse, 4 x v groef, 
kliksysteem

50 €

40 81m2 AGT effect premium laminaat, Tibet, click systeem, v
groef, anti kras, antislip, geschikt voor vloerverwarming. 
AC5-33 klasse. Afmetingen: 1195x189x12mm (LxBxD)

50 €

41 81m2 AGT effect premium laminaat, Logan, click systeem, 
v groef, anti kras, antislip, geschikt voor vloerverwarming. 
AC5-33 klasse. Afmetingen: 1195x189x12mm (LxBxD)

50 €

42 81m2 AGT effect premium laminaat, Elbruz, click systeem, 
v groef, anti kras, antislip, geschikt voor vloerverwarming. 
AC5-33 klasse. Afmetingen: 1195x189x12mm (LxBxD)

50 €
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43 81m2 AGT effect premium laminaat, Nirvana, click 
systeem, v groef, anti kras, antislip, geschikt voor 
vloerverwarming. AC5-33 klasse. Afmetingen: 
1195x189x12mm (LxBxD)

50 €

44 103m2 Peli laminaat vloer, kleur: Cenova, 4x V groef, zeer 
licht geborsteld, afmeting: 1290x240x8mm

50 €

45 103m2 Peli laminaat vloer, kleur: milano, 4x V groef, zeer 
licht geborsteld, afmeting: 1290x240x8mm

50 €

46 117m2 neo flooring click composiet pvc vloeren, 
black/white, dikte: 4,5mm, antislip, 100 waterbestendig, v 
groef, afmeting, 1290x173x4,5mm

50 €

47 98m2 neo flooring click composiet pvc vloeren, 
black/white, dikte: 4,0mm, antislip, 100 waterbestendig, v 
groef, afmeting, 1290x173x4,0mm

50 €

48 52m2 sono flooring click composiet pvc vloeren, grey tegel
look, dikte: 4,5mm, antislip, 100% waterbestendig, v groef, 
afmeting, 638x310x4,5mm, A+

50 €

49 58m2 neo flooring click composiet pvc vloeren, 
black/white, dikte: 4,5mm, antislip, 100 waterbestendig, v 
groef, afmeting, 1290x173x4,5mm

50 €
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50 78m2 sono flooring click composiet pvc vloeren, grey tegel
look, dikte: 4,5mm, antislip, 100% waterbestendig, v groef, 
afmeting, 621x310x4,5mm, A+

50 €

51 6 rollen sound eliminator black, dikte: 2mm, geluid 
reducerend, dampdicht, met overlap 100mm, licht 
egaliserend, geschikt voor vloerverwarming, per rol: 15m2, 
totaal: 90m2.

50 €

52 6 rollen sound eliminator black, dikte: 2mm, geluid 
reducerend, dampdicht, met overlap 100mm, licht 
egaliserend, geschikt voor vloerverwarming, per rol: 15m2, 
totaal: 90m2.

50 €

53 6 rollen sound eliminator black, dikte: 2mm, geluid 
reducerend, dampdicht, met overlap 100mm, licht 
egaliserend, geschikt voor vloerverwarming, per rol: 15m2, 
totaal: 90m2.

50 €

54 6 rollen sound eliminator black, dikte: 2mm, geluid 
reducerend, dampdicht, met overlap 100mm, licht 
egaliserend, geschikt voor vloerverwarming, per rol: 15m2, 
totaal: 90m2.

50 €

55 6 rollen sound eliminator black, dikte: 2mm, geluid 
reducerend, dampdicht, met overlap 100mm, licht 
egaliserend, geschikt voor vloerverwarming, per rol: 15m2, 
totaal: 90m2.

50 €

56 6 rollen sound eliminator black, dikte: 2mm, geluid 
reducerend, dampdicht, met overlap 100mm, licht 
egaliserend, geschikt voor vloerverwarming, per rol: 15m2, 
totaal: 90m2.

50 €
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57 9 pakken ondervloer, merk: comfort super, dikte: 5mm, per
pak: 6m2, totaal ca.: 54m2, drukvast, 22db 
contactgeluidsisolatie, uitstekende warmte isolatie, 
egaliserend vermogen.

50 €

58 9 pakken ondervloer, merk: comfort super, dikte: 5mm, per
pak: 6m2, totaal ca.: 54m2, drukvast, 22db 
contactgeluidsisolatie, uitstekende warmte isolatie, 
egaliserend vermogen.

50 €

59 9 pakken ondervloer, merk: comfort super, dikte: 5mm, per
pak: 6m2, totaal ca.: 54m2, drukvast, 22db 
contactgeluidsisolatie, uitstekende warmte isolatie, 
egaliserend vermogen.

50 €

60 9 pakken ondervloer, merk: comfort super, dikte: 5mm, per
pak: 6m2, totaal ca.: 54m2, drukvast, 22db 
contactgeluidsisolatie, uitstekende warmte isolatie, 
egaliserend vermogen.

50 €

61 9 pakken ondervloer, merk: comfort super, dikte: 5mm, per
pak: 6m2, totaal ca.: 54m2, drukvast, 22db 
contactgeluidsisolatie, uitstekende warmte isolatie, 
egaliserend vermogen.

50 €
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