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Item Omschrijving Openingsbod

1 69,25m2 Eikenparketvloer, kleur: Cream white 712, click 
systeem, oak brushed, geschikt voor vloerverwarming, 
kant en klaar behandeld, mat afwerking, afmeting (LxBxD) 
2200x180x14mm

50 €

2 87m2 Eikenparketvloer, Harper, light brushed, voorzien 
van mes en groef, geschikt voor vloerverwarming, met 
weinig noest, Afmeting (LxBxD) 2200x220x15mm 4mm 
toplaag

50 €

3 57,6m² Berry Alloc handgemaakt eiken parketvloer: Type: 
Eik: Decoratieve afwerking: Met de hand geschraapt:
Afwerking: Natural Oil: Kleur : Bruin:
Kleur: Sonora: Keuze: Aged: Type parket: Single plank: 
Hout dikte: 3,5 mm: Afmetingen: 1900 x 190 x 15 (3,5) mm:
Dikte: 15,00 mm: Loc systeem: Tongue & Groove:
Voegen: 2 groeven: Oppervlakte per doos: 2,16 m²:
Karakteristieken: Natural Oil, Echt hout:

50 €

4 66,24m2 Eikenparketvloer, Paddington, light brushed, 
voorzien van mes en groef, geschikt voor vloerverwarming,
met weinig noest, Afmeting (LxBxD) 1900x190x15mm 
4mm toplaag

50 €

5 63,8m² eiken meerlagen parketvloer, kleur: invisble  , 
afmeting: 2200x220x15mm/4mm toplaag (LxBxD), kant en 
klaar behandeld invisible geolied, geborsteld, geschikt voor
vloerverwarming, V.V. mes en groef,V-groef,: yek

50 €
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6 71,80m2 Rigid core PVC vloer, kleur: amazon click, mat 
afwerking , drop click systeem, geschikt voor 
vloerverwarming, toplaag 0,55mm, 1mm xps isolatie, 
afmetingen: 1220x228x6mm

50 €

7 48,36m2 Rigid core PVC vloer, kleur: medura tegel, mat 
afwerkin , drop click systeem, geschikt voor 
vloerverwarming, toplaag 0,55mm, 1mm xps isolatie, 
afmetingen: 610x305x6mm

50 €

8 72m2 Eikenparketvloer, Chalet, light brushed, voorzien van
mes en groef, geschikt voor vloerverwarming, met weinig 
noest, Afmeting (LxBxD) 1900x190x15mm 4mm toplaag 
MADE IN BELGIUM

50 €

9 108,12m2 Eikenparketvloer, kleur: Olive white 048 , 
afmeting: 2200x207x14mm (LxBxD), matte afwerking, oak 
brushed, mes en groef,  geschikt voor vloerverwarming, 
kant en klaar behandeld

50 €

10 74,88m2 Eikenparketvloer, Stockholm, light brushed, 
voorzien van mes en groef, geschikt voor vloerverwarming,
met weinig noest, Afmeting (LxBxD) 1900x190x15mm 
4mm toplaag

50 €
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11 79,5m2 Eikenparketvloer, kleur: white wash 024, mes en 
groef, oak brushed, geschikt voor vloerverwarming, matte 
afwerking, afmeting (LxBxD) 2200x207x14mm

50 €

12 57,6m² Berry Alloc handgemaakt eiken parketvloer: Type: 
Eik: Decoratieve afwerking: Met de hand geschraapt:
Afwerking: Natural Oil: Kleur groep: Bruin:
Kleur: Gobi: Keuze: Aged: Type parket: Single plank: 
Hout dikte: 3,5 mm: Afmetingen: 1900 x 190 x 15 (3,5) mm:
Dikte: 15,00 mm: Loc systeem: Tongue & Groove:
Voegen: 2 groeven: Oppervlakte per doos: 2,16 m²:
Karakteristieken: Natural Oil, Echt hout:

50 €

13 63,36m² Berry Alloc handgemaakt eiken parketvloer: Type: 
Eik: Decoratieve afwerking: Met de hand geschraapt:
Afwerking: Natural Oil: Kleur groep: Bruin:
Kleur: Artic: Keuze: Aged: Type parket: Single plank: 
Hout dikte: 3,5 mm: Afmetingen: 1900 x 190 x 15 (3,5) mm:
Dikte: 15,00 mm: Loc systeem: Tongue & Groove:
Voegen: 2 groeven: Oppervlakte per doos: 2,16 m²:
Karakteristieken: Natural Oil, Echt hout:

50 €

14 127,2m2 Eikenparketvloer, kleur: eik 810 , click systeem, 
lak afwerking, afmeting (LxBxD) 2200x207x14mm,  
geschikt voor vloerverwarming, kant en klaar behandeld

50 €
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15 27,4m2 Eikenparketvloer, kleur: cognac 706 , oak brushed 
bevelled, click systeem,matte lak afwerking, afmeting 
(LxBxD) 1092x180x14mm,  geschikt voor vloerverwarming,
kant en klaar behandeld

50 €

16 54m2 Eiken meerlagen Visgraat parketvloer, kleur: Natural,
geolied kant en klaar behandeld, zeer licht geborsteld, 
geschikt voor vloerverwarming, met V-groef, V.V. mes en 
groef, afmeting: 600x125x15/3mm: MADE IN BELGIUM

50 €

17 28,77m2 Eikenparketvloer, kleur: raw effect 033 , oak 
brushed bevelled, click systeem,oil oxidative afwerking, 
afmeting (LxBxD) 1064x180x14mm, geschikt voor 
vloerverwarming, kant en klaar behandeld

50 €

18 56,4m2 Eiken meerlagen Visgraat parketvloer, kleur:  
invisible geolied kant en klaar behandeld, zeer licht 
geborsteld, geschikt voor vloerverwarming, met V-groef, 
V.V. mes en groef, afmeting: 600x125x15/3mm: MADE IN 
BELGIUM

50 €

19 42,47m2 Eikenparketvloer, kleur: cream white wash 165 , 
oak brushed , click systeem,mat gelakt afwerking, afmeting
(LxBxD) 1092x180x14mm,  geschikt voor vloerverwarming,
kant en klaar behandeld

50 €
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20 72,5m² eiken meerlagen parketvloer, kleur: invisble  , 
afmeting: 2200x220x15mm/4mm toplaag (LxBxD), kant en 
klaar behandeld invisible geolied, geborsteld, geschikt voor
vloerverwarming, V.V. mes en groef,V-groef,: yek

50 €

21 32,88m2 Eikenparketvloer, kleur: eik 953 , oak bevelled , 
click systeem,mat gelakt afwerking, geschikt voor 
vloerverwarming, kant en klaar behandeld,afmeting 
(LxBxD) 1092x180x14mm,

50 €

22 31,85m2 Eiken meerlagig visgraat parketvloer, kleur: 
cream 698 , oak brushed bevelled , click systeem,mat 
gelakt afwerking, geschikt voor vloerverwarming, kant en 
klaar behandeld,afmeting (LxBxD) 725x130x14mm

50 €

23 72m2 Eikenparketvloer, Brera, light brushed, voorzien van 
mes en groef, geschikt voor vloerverwarming, met weinig 
noest, Afmeting (LxBxD) 1900x190x15mm 4mm toplaag

50 €

24 80,33m2 Eiken meerlagig parketvloer, kleur: eik 538 , oak 
brushed bevelled , click systeem, white oil oxidative 
afwerking, geschikt voor vloerverwarming, kant en klaar 
behandeld,afmeting (LxBxD) 2200x180x14mm,

50 €
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25 34,25m2 Eiken meerlagen parketvloer, kleur: Grey 317 , 
oak brushed bevelled , click systeem, mat gelakt afwerking,
geschikt voor vloerverwarming, kant en klaar 
behandeld,afmeting (LxBxD) 1092x180x14mm,

50 €

26 57,6m2 Eikenparketvloer, Pale Oak, light brushed, voorzien
van mes en groef, geschikt voor vloerverwarming, met 
weinig noest, Afmeting (LxBxD) 1900x190x15mm 4mm 
toplaag MADE IN BELGIUM

50 €

27 41,10m2 Eiken meerlagen parketvloer, kleur: Gold 578 , oak
bevelled , click systeem, mat gelakt afwerking, geschikt 
voor vloerverwarming, kant en klaar behandeld,afmeting 
(LxBxD) 1092x180x14mm,

50 €

28 31,85m2 Eiken meerlagig visgraat parketvloer, kleur: light 
smoked 346 , oak brushed bevelled , click systeem,geolied 
afwerking, geschikt voor vloerverwarming, kant en klaar 
behandeld,afmeting (LxBxD) 725x130x14mm

50 €

29 43,2m2 Eikenparketvloer, Brera, light brushed, voorzien 
van mes en groef, geschikt voor vloerverwarming, met 
weinig noest, Afmeting (LxBxD) 1900x190x15mm 4mm 
toplaag MADE IN BELGIUM

50 €
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30 72m2 Eikenparketvloer, Castle brown, light brushed, 
voorzien van mes en groef, geschikt voor vloerverwarming,
met weinig noest, Afmeting (LxBxD) 1900x190x15mm 
4mm toplaag MADE IN BELGIUM

50 €

31 57,6m2 Eikenparketvloer, Limewash French Oak, light 
brushed, voorzien van mes en groef, geschikt voor 
vloerverwarming, met weinig noest, Afmeting (LxBxD) 
1900x190x15mm 4mm toplaag MADE IN BELGIUM

50 €

32 63,36m2 Eikenparketvloer, Natural Slim, light brushed, 
voorzien van mes en groef, geschikt voor vloerverwarming,
met weinig noest, Afmeting (LxBxD) 1900x190x15mm 
4mm toplaag MADE IN BELGIUM

50 €

33 66m2 eiken hongaarse punt,voorzien van mes en groef 
systeem, splinter vrij, vlak geschuurd, onbehandeld 
afmeting: 575x128x14mm (LxBxD) toplaag 3mm

50 €

34 28m2 Eiken meerlagig visgraat parketvloer, kleur: cream 
847 , oak brushed bevelled , click systeem,mat gelakt 
afwerking, geschikt voor vloerverwarming, kant en klaar 
behandeld,afmeting (LxBxD) 660x110x14mm

50 €

35 57,6m2 Eikenparketvloer, Sand Oak, light brushed, 
voorzien van mes en groef, geschikt voor vloerverwarming,
met weinig noest, Afmeting (LxBxD) 1900x190x15mm 
4mm toplaag MADE IN BELGIUM

50 €
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36 37,76m2 Eiken meerlagen parketvloer, kleur: eik , oak 
bevelled , click systeem, mat gelakt afwerking, geschikt 
voor vloerverwarming, kant en klaar behandeld,afmeting 
(LxBxD) 1092x155x14mm,

50 €

37 57,6m² Berry Alloc handgemaakt eiken parketvloer: Type: 
Eik: Decoratieve afwerking: Met de hand geschraapt:
Afwerking: Natural Oil: Kleur groep: Bruin:
Kleur: Sonora: Keuze: Aged: Type parket: Single plank: 
Hout dikte: 3,5 mm: Afmetingen: 1900 x 190 x 15 (3,5) mm:
Dikte: 15,00 mm: Loc systeem: Tongue & Groove:
Voegen: 2 groeven: Oppervlakte per doos: 2,16 m²:
Karakteristieken: Natural Oil, Echt hout:

50 €

38 48m2 eiken hongaarse punt,voorzien van mes en groef 
systeem, splinter vrij, vlak geschuurd, onbehandeld 
afmeting: 575x128x14mm (LxBxD) toplaag 3mm

50 €

39 81m2 AGT effect premium laminaat, Elbruz, click systeem, 
v groef, anti kras, antislip, geschikt voor vloerverwarming. 
AC5-33 klasse. Afmetingen: 1195x189x12mm (LxBxD)

50 €

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

50 €

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

50 €
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42 81m2 AGT effect premium laminaat, Nirvana, click 
systeem, v groef, anti kras, antislip, geschikt voor 
vloerverwarming. AC5-33 klasse. Afmetingen: 
1195x189x12mm (LxBxD)

50 €

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

50 €

44 105m² XL laminaat vloer 8 mm, kleur: napoli, afmetingen 
1380x246x8 mm (lxBxD), ac 32 klasse, 4 x v groef, 
kliksysteem

50 €

45 105m² XL laminaat vloer 8 mm, kleur: ravello, afmetingen 
1380x246x8 mm (lxBxD), ac 32 klasse, 4 x v groef, 
kliksysteem

50 €

46 105m² XL laminaat vloer 8 mm, kleur minori, afmetingen 
1380x246x8 mm (lxBxD), ac 32 klasse, 4 x v groef, 
kliksysteem

50 €

47 105m² XL laminaat vloer 8 mm, kleur toskana, afmetingen 
1380x246x8 mm (lxBxD), ac 32 klasse, 4 x v groef, 
kliksysteem

50 €

48 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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49 105m² laminaat vloer 8 mm, kleur sorento slim, afmetingen
1380x159x8 mm (lxBxD), ac 32 klasse, 4 x v groef, 
kliksysteem,

50 €

50 105m² laminaat vloer 8 mm, kleur toskana slim, afmetingen
1380x159x8 mm (lxBxD), ac 32 klasse, 4 x v groef, 
kliksysteem

50 €

51 103m2 Peli laminaat vloer, kleur: Cenova, 4x V groef, zeer 
licht geborsteld, afmeting: 1290x240x8mm

50 €

52 103m2 Peli laminaat vloer, kleur: milano, 4x V groef, zeer 
licht geborsteld, afmeting: 1290x240x8mm

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 €
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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 €

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 €
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