Gibavloeren

Massief

Plankenvloeren hebben een nostalgische uitstraling. De vloerdelen zijn 20 mm dik. Planken vloeren zijn in verschillende
houtsoorten, breedtes en sorteringen leverbaar met en zonder veilingkant.
De houtsoorten die wij standaard op voorraad hebben zijn Eiken en Grenen.De houtsoorten die wij ook kunnen leveren
op aanvraag: Afzelia, Jatoba, Sucupira, Tauari, Am. Kersen, Teak, Noten, Wenge, Bankirai, Beuken, Essen, Mahonie,
Maple, Merbau, Oregon, Purperhart en Robijn

Dit zijn onze standaard sorteringen in ons assortiment. Als u een andere sortering nodig heeft kunnen we die gewoon
voor u maken!
Massief Eiken, 1-Bis
{Mosimage}1-Bis: foutvrij, incidenteel een klein pitje toegestaan.
Houtsoort: Eiken
Dikte: 20 mm

Breedtes: 16 - 18 - 20 - 22 cm
Lengte ca. ±200 - 245 cm ±10% kortere delen.
Vellingkant lange zijde, microvelling of zonder vellingkant.
4 zijden veer en groef stoppen/ schuren mogelijk
(Eventueel ook zwart gestopt).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Massief Eiken, Rustiek AB
Rustiek AB: noesten toegestaan tot ca 6 cm. klein
uitgebroken noestje/harddeeltje toegestaan in principe
spintvrij.
Houtsoort: Eiken
Dikte: 20 mm
Breedtes: 16 - 18 - 20 - 22 cm
Lengte ca. ±200 - 245 cm ±10% kortere delen.
Vellingkant lange zijde, microvelling of zonder vellingkant.
4 zijden veer en groef stoppen/ schuren mogelijk
(Eventueel ook zwart gestopt).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Massief Eiken, Rustiek BC
Rustiek BC: noesten groter dan 5-6 cm, uitgebroken
noesten, randje spint toegestaan, harddelen,
watervlekken/sporen toegestaan.
Houtsoort: Eiken
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Dikte: 20 mm
Breedtes: 16 - 18 - 20 - 22 cm
Lengte ca. ±200 - 245 cm ±10% kortere delen.
Vellingkant lange zijde, microvelling of zonder vellingkant.
4 zijden veer en groef stoppen/ schuren mogelijk
(Eventueel ook zwart gestopt).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Massief Grenen, Rustiek AB
Rustiek AB: Kwinta kwaliteit en beter, in principe
gesloten oppervlak.
Houtsoort: Frans Grenen
Dikte: 20 mm
Breedte: 19,5 cm
Lengte: 200 cm
Vellingkant lange zijde 4 zijden veer en groef
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