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Urban Wood 
Aba

Urban Wood
Porco

Urban Wood
Qiannan

Huiselijke woonkamer
Een ruime doch knusse open woonkamer, er zijn vele variaties mogelijk 
met verschillende houtsoorten. Afhankelijk van de kleurelementen van 
de kamer. 
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Moderne appartement
Een strakke moderne kamer vanuit twee hoeken. Hoewel het geen 
houten vloer betreft past deze zeilen vloer toch bij de sfeer. Hier in 
combinatie met houten meubels geeft het een interessante inrichting 
wat niet al te standaard is. 



Elegante woonkamer
Een met PVC vloertegels belegde kamer die goed afstemt op het 
meubilair. Met een gestoffeerde salon tafel die wat weg heeft van 
marmer vormt het een elegante combinatie.
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Urban Wood 
Witham

Urban Wood
Crawley

Urban Wood
Studbury

Urban Wood 
Yuncheng

Urban Wood
Landau

Urban Wood
Sudbury

Open Lichte Woonkamer
Een woonkamer met veel lichtinval wordt hier optimaal benut door een 
lichte vloer te plaatsen die zo niet al het licht tot zich neemt zoals een 
donkere vloer zou doen. Zo oogt de kamer open en fris.

Met sfeerverlichting kan een houten vloer een warme gloed overbrengen 
op de ruimte.

Lichte ruimtes
Kamers met veel lichtinval wordt hier optimaal benut door een lichte 
vloer te plaatsen die zo niet al het licht tot zich neemt zoals een donkere 
vloer zou doen. Zo oogt de kamer open en fris.
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KENNISMAKING
Waarschijnlijk hebt u zich in onze showroom al een beeld kunnen 
vormen van de kwaliteit van de vloeren die wij verkopen en de manier 
waarop we werken. Toch stellen wij ons hier graag nog even aan u 
voor.

Assortiment
Martijn de Wit Vloeren levert en installeert houten vloeren plus alle 
denkbare soorten vloerbedekking behalve steenachtige, van klassiek 
parket in schitterende motieven. Van kleurrijk marmoleum tot zacht en 
sterk tapijt. 

Topkwaliteit
Ons bedrijf is opgericht in 1995 en heeft inmiddels een naam hoog te 
houden als het gaat om kwalitatieve vloeren. Wij werken voor particu-
lieren en bedrijven in de Benelux. Iedere opdracht, groot of klein, is 
voor ons hele team weer een kans om zich te bewijzen. Daarom kunt 
u rekenen op topkwaliteit! Die kwaliteit ziet u terug in de materialen, 
in de manier waarop wij daarmee omgaan en ook in de service die u 
krijgt. Bovendien werken wij uitsluitend met speciaal geselecteerde 
parketteurs en stoffeerders . Goed opgeleide vaklieden die uw vloer 
met zorg voor u installeren.

Extra ruime garantie
Het is belangrijk dat u vlekkeloos geholpen wordt, ook als het een 
keer tegenzit. Martijn de Wit Vloeren is lid van het CBW, een branche-

organisatie die bemiddelt bij geschillen en drie jaar garantie geeft op 
de gebruikte materialen. Wij vinden dat niet genoeg en daarom krijgt u 
bij ons maar liefst vijf jaar garantie, op materialen én op het werk van 
onze parketteurs en stoffeerders.

Zeven redenen om te kiezen voor Martijn de Wit Vloeren:
• Kennis > Goed opgeleide adviseurs, vloerenleggers en stof-

feerders
• Keuze > Super breed assortiment in zowel harde als zachte

vloeren
• Kwaliteit > In elke categorie de beste producten en mensen
• Inspiratie > Vernieuwend en verrassend
• Service > Wij werken snel en grondig en doen wat wij beloven
• Garantie > CBW-erkend en 5 jaar garantie op materiaal én

arbeid
• Vertrouwen > U hoeft niets aan te betalen

HOUT OP VLOERVERWARMING
Hout op vloerverwarming: lange tijd was dit in Nederland ondenkbaar, 
maar inmiddels is het voor ons de normaalste zaak van de wereld. 
Wij installeren dagelijks houten vloeren op vloerverwarming. Onze 
adviseurs kunnen u precies vertellen welke houtsoort hiervoor wel en 
welke niet geschikt is, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. 
Ook PVC, laminaat en linoleum kan op vloerverwarming worden 
toegepast.

KENNIS VAN ZAKEN
Tot voor kort dacht men dat hout, doordat het in principe blijft werken, 
niet te combineren was met vloerverwarming. Nu weten we gelukkig 
wel beter. Na jarenlang testen en innoveren is de combinatie nu zelfs 
ideaal te noemen. U kunt vloerverwarming zelfs als hoofdverwarming 
inzetten, in combinatie met een houten vloer (PVC, laminaat en lino-
leum). Daarmee is uw speelveld een stuk ruimer geworden: u bepaalt 
zelf of u al dan niet voor vloerverwarming kiest, ook als u een houten 
vloer wilt. Natuurlijk krijgen we regelmatig vragen over deze bijzondere 
combinatie. De meest gestelde vragen hebben wij hier verzameld.

Vraag 1: Is het wel verantwoord om hout op vloerverwarming te 
plaatsen?
Het antwoord is volmondig ja. Veel mensen denken ten onrechte dat 
vloerverwarming te warm is voor het hout. Al onze parketsoorten die 
geschikt zijn voor vloerverwarming, hebben een zware test doorstaan. 
Ze zijn getest met water dat bij het binnengaan van het systeem 
een temperatuur had van 40°C. Dat is veel heter dan voor dagelijks 
gebruik nodig is. De meeste nieuwe vloerverwarmingssystemen zijn 
zelfs begrensd op 37°C. En toch kwamen deze vloeren probleemloos 
door de test. U hoeft dus alleen nog te letten op de omstandigheden 
die voor elke houten vloer van belang zijn. Zo is het belangrijk dat de 
relatieve luchtvochtigheid in de woning bij voorkeur tussen de 50% en 
60% ligt.

Vraag 2: Zijn alle houtsoorten geschikt voor vloerverwarming?
Nee, niet alle houtsoorten zijn geschikt voor vloerverwarming. Sommige 
houtsoorten zijn niet geschikt, of nog niet getest. Maar de meest popu-
laire houtsoorten zoals eiken, noten, kambala en afzelia zijn uitstekend 
met vloerverwarming te combineren. In de showroom kunnen we u een 
hele reeks houtsoorten en systemen laten zien die u samen met vloerver-
warming kunt laten leggen.

Vraag 3: Hout heeft een isolerende werking. Heb ik dan wel voldoende 
rendement van de vloerverwarming?
Het klopt dat hout trager warm wordt dan bijvoorbeeld een plavuis. Maar 
hout koelt ook langzamer af en blijft daardoor langer warmte afgeven. 
Dit betekent dat u vloerverwarming in combinatie met hout anders zult 
gebruiken dan in combinatie met plavuizen. Het resultaat is dat hout op 
vloerverwarming voor een constante comfortabele temperatuur zorgt. 
Onze adviseurs vertellen u graag hoe u dat op een eenvoudige manier 
kunt bereiken.

Vraag 4: Zijn alle vloersystemen geschikt voor vloerverwarming?
Nee, niet allemaal. Massief hout is hiervoor bijvoorbeeld niet geschikt. 
Maar het overgrote deel van onze collectie is wel uitstekend te combi-
neren met vloerverwarming. Een topper in dit opzicht is de systeemvloer. 
Deze planken zijn opgebouwd uit verschillende kruislings verlijmde lagen. 
Hierdoor wordt werking van het hout in de breedte teruggebracht tot een 
minimum, waardoor de vloer heel stabiel is. Natuurlijk zijn er ook andere 
combinaties mogelijk. In de winkel laten wij u graag het hele scala zien.
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Vraag 5: Zijn er regels waar ik me aan moet houden m.b.t. het gebruik 
van parket op vloerverwarming?
Ten eerste is het bij nieuw aangelegde systemen van belang dat u de 
opstook- en afkoelprocedure uitvoert. Op de volgende bladzijde vertel-
len we precies hoe dat werkt. De ingangstemperatuur van het water 
mag niet meer dan 48°C zijn. Het is belangrijk dat de vloerverwarming 
op een constante temperatuur gehouden wordt. Dat levert u het beste 
rendement op. Bovendien is een constante temperatuur van het hout 
ook het meest comfortabel voor uw leefklimaat.

Vraag 6: Ik heb een appartement met vloerverwarming en ik ben ver-
plicht om een ondervloer te plaatsen die het contactgeluid met 10db 
reduceert. Bestaat er een houten vloer die zwevend geplaatst kan 
worden op vloerverwarming?
Jazeker, in verschillende uitvoeringen zelfs! In de showroom kunnen 
wij u alle mogelijkheden laten zien.

Vraag 7: Ik heb een vloerverwarmingssysteem van 10 jaar oud. Kan 
hier ook een houten vloer op verlijmd worden?
In principe is dit geen probleem. In sommige gevallen voeren wij een 
speciale voorbehandeling uit op de cementdekvloer. Wel raden wij u 
aan om contact op te nemen met uw installateur. Die kan bepalen of 
uw systeem geschikt is, of dat er een aanpassing nodig is.

Vraag 8: Zijn er speciale soorten lijm of voorbewerkingen nodig om 
parket op vloerverwarming te plaatsen?

De lijmen die wij gebruiken zijn speciaal getest voor parket op 
vloerverwarming. De werkvoorbereider bekijkt bij u ter plaatse welk 
materiaal het meest geschikt is en inspecteert de ondervloer om te 
bepalen of die geschikt is voor het verlijmen van parket. Is dit niet het 
geval, dan krijgt de ondervloer een speciale voorbehandeling om hem 
alsnog geschikt te maken.

Vraag 9: Hoeveel garantie krijg ik?
Op al onze vloeren geven wij een volledige garantie van 5 jaar. Dit 
geldt dus ook voor parket op vloerverwarming.

Vraag 10: Wat is het rendement van de vloerverwarming 
met parket?
Vloerverwarming kan alleen bij parket met een dikte van maximaal 22 
mm. De warmteweerstand van de vloer zelf mag niet meer dan 0,14
m²K/W bedragen. Anders draagt de vloer te weinig warmte over. In
het algemeen geldt: hoe dunner de vloer, hoe meer warmte hij door-
laat. Exacte cijfers verschillen per houtsoort, maar hieronder geven wij
u vast een paar voorbeelden.

TYPE PARKET:         WARMTEGELEIDINGWEERSTAND:
(indicatief)

Mozaïek, of patroonvloeren  ± 0,040 m² K/W
Systeemplank, 14-22 mm  ± 0,100 m² K/W
Tapisvloer, 6 mm op 8 mm mozaïek eiken ± 0,116 m² K/W
Bourgognevloer, 9 mm op 8 mm mozaïek eiken     ± 0,119 m² K/W

Onderstaande harde vloeren, zonder tussenvloer:
PVC ±  0,019 m² K/W
Laminaat ±  0,07 – 0,09 m² K/W 
Linoleum ± 0,06 m² K/W 
Vinyl  ±  0,04 m² K/W

Conclusie:
Vloeren (parket) op vloerverwarming is een ideale combinatie van 
warmte, comfort en een schitterende vloer. Bij Martijn de Wit Vloeren 
zorgen wij voor de beste materialen en een nauwgezette werkvoor-
bereiding, zodat u uw parket probleemloos op vloerverwarming kunt 
laten leggen.

PROCEDURES ROND VLOERVERWARMING
Vóór het aanbrengen van de houten vloer
• Bij natte systemen (buizen in cement/beton/anhydriet) moet de

vloer minstens 6 tot 8 weken drogen of uitharden, voordat u de
verwarming aanzet.

Bij droogbouw systemen kunt u binnen 24 uur het systeem starten. 
Ook kunnen wij meteen beginnen met het monteren van de parket-
vloer, die alleen tijdens de montage niet verwarmd mag worden.

In de tabel hieronder staan indicaties voor het maximale vochtgehalte 
bij het aanbrengen van de parketvloer, als u hem wilt combineren met 
vloerverwarming. Onze medewerkers houden dit voor u in de gaten.

ONDERGROND     VOCHTGEHALTE IN NEDERLAND
Cementgebonden dekvloer hoogstens 1,8%
Anhydriet dekvloer  hoogstens 0,3%

Opstoken en afkoelen, vóór het aanbrengen van de parketvloer
•	 Dag 1: het water van de vloerverwarming verwarmen tot 20ºC.
• Dag 2 – 5: de temperatuur van het water verhogen, steeds met

5ºC per dag, tot de maximale werktemperatuur van ca. 40ºC.
• Dag 6 – 9: de temperatuur van het water verlagen, steeds met

5ºC per dag, tot 20ºC.
• Dag 10 – 17: de cyclus van opwarmen en afkoelen één keer

herhalen.
• Let op! Voordat u de opstookprocedure kunt starten, moet de

zandcement dekvloer droog zijn. Als er een nieuwe zandcement
dekvloer wordt aangebracht, houdt u voor elke centimeter dikte
minimaal 1 tot 1,5 week droogtijd aan, met een minimum van 6
weken. Onze medewerkers zullen het vochtgehalte controleren
voordat zij starten.

Aanbrengen van de parketvloer
• Tijdens het aanbrengen van de vloer (en eventuele voorstrijk

middelen of egalisatielagen) moet de vloerverwarming uit staan
of op maximaal 20 graden watertemperatuur.

• Wij gebruiken een kwalitatief hoogstaande lijm, die speciaal
geschikt is voor vloerverwarming.
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Nadat uw houten vloer gelegd is
• Minimaal drie dagen wachten voordat u de vloerverwarming weer

aanzet.
•	 Dag 4: het water van de vloerverwarming verwarmen tot 20ºC.
• Dag 5 – 8: de temperatuur van het water verhogen, steeds met

5ºC per dag, tot de gewenste temperatuur in de ruimte.
• De temperatuur van het vloeroppervlak mag maximaal 28ºC zijn.
• Tijdens het stookseizoen de temperatuur van de vloer en het

water constant houden (een HR ketel doet dit automatisch!) en
ook ’s nachts niet lager zetten.

• Schommelingen in temperatuur zo klein mogelijk houden en, als
ze noodzakelijk zijn, zo langzaam mogelijk laten ontstaan.

HOUT: EIGENSCHAPPEN EN BEWERKINGS-
MOGELIJKHEDEN
Met een houten vloer haalt u een stukje natuur in huis. Doordat hout 
een uniek natuurproduct is, heeft iedere vloer zijn eigen karakter, 
tekening en structuurverschillen. Bovendien kunt u het resultaat nog 
flink	beïnvloeden	door	voor	een	bepaald	soort	behandeling	te	kiezen.	
Let op: de panelen die u in de showroom ziet zijn altijd een indicatie, 
juist omdat hout een natuurproduct is zijn er altijd kleine of zelfs gro-
tere verschillen in kleur en reliëf.  

Hieronder nemen we een aantal eigenschappen en bewerkingen van 
hout door.

Egaliteit
Voor het leggen van uw vloer moet de ondervloer vlak en vormvast 
zijn. Als norm hanteren wij dat de vloer over een afstand van 150 
cm niet meer dan 5 mm in hoogte verschilt. Daarbij houden wij de 
legvoorschriften van de parketbranche aan. Door oneffenheden in 
de ondervloer en de werking van het hout kunnen er holle plekken 
ontstaan. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de vloer, zolang de 
holte niet meer dan 30% van de vloeroppervlakte meet. De norm die 
wij hanteren op de werkvloer (zandcement) is D30. Voor alle vloeren 
kunt u een kwaliteitsomschrijvingen bij ons opvragen.

Hoogteverschillen
Met name bij kant en klare plankenvloeren kunnen er kleine 
hoogteverschillen tussen de delen bestaan, doordat de planken niet 
allemaal exact even dik zijn. Als u kiest voor een vellingkant, een 
kleine schuining langs de kanten, vallen de meeste hoogteverschillen 
nauwelijks op. Laat u de vloer na het leggen nog schuren en behan-
delen, dan verdwijnen kleine hoogteverschillen helemaal.

Renovatie
Een paar waarschuwingen. De meeste spreken voor zich, maar wij 
willen teleurstelling graag voorkomen:
• Bij het zagen of schuren van uw vloer kan stof vrijkomen.
• Bij het uitfrezen van een velling kunnen de V-groeven groter

worden dan vóór het frezen.
• Bij het frezen kan het gebeuren dat een groef op een bepaalde

plek iets breder wordt.
• Wanneer een frees warrig hout tegenkomt kan er een buts

uitspringen.

Kleuroliën
U kunt de kleur van een aantal houtsoorten veranderen door een 
kleurolie te gebruiken. Door de natuurlijke eigenschappen van hout 
zullen er altijd nuanceverschillen waarneembaar zijn. Eiken leent 
zich hier goed voor. Door kleuroliën te gebruiken kunnen er onregel-
matigheden ontstaan. Zo kunnen de knoesten meer kleur opnemen, 
waardoor u verschillen in tint zult zien. Niet alle kleuren zijn geschikt.

Roken
Roken is een proces dat alleen kan worden toegepast op een eiken 
vloer. Met rook of vuur heeft het niets te maken: in een afgesloten 
ruimte worden een aantal bakjes ammonia geplaatst, samen met het 
eiken. De ammoniadampen mengen zich met het looizuur, dat daar-
door uit het hout wegtrekt. Hierdoor ontstaat een donkere verkleuring, 
en wordt de nerf beter zichtbaar. Daarna wordt het hout afgewerkt. 

Niet alle delen kleuren hetzelfde, doordat het looizuurgehalte van 
elke plank anders is. De mate van de verkleuring is afhankelijk van 
het looizuurgehalte en hoe lang het hout gerookt wordt. Iedere eiken 
vloer kleurt op een unieke manier op. Vanwege deze natuurlijke 
eigenschap kunnen wij geen garanties geven op kleurverschillen met 
panelen uit de showroom of tussen planken onderling. In de loop van 
de tijd kleuren planken natuurlijk naar elkaar toe. De vloer wordt in het 
geheel iets lichter.

Stomen
Eiken vloer kunnen ook gestoomd worden. Dit is een proces waarbij 
het eiken verwarmd wordt. De cellen gaan dan kapot, waardoor het 
hout nog minder werkt en donkerder van kleur wordt. De mate van 
verkleuring is niet exact te bepalen en na het stomen wordt de vloer in 
korte tijd weer een stuk lichter. Ook in onze showborden zijn de 
gerookte panelen nu lichter dan ze waren toen wij ze binnenkregen. 
Door het proces van donkerder en daarna weer lichter worden, kun-
nen wij bij het stomen geen kleurgarantie geven.

Tekening
Iedere vloer heeft zijn eigen tekening, die elke vloer uniek maakt. We 
zeggen het er in de showroom altijd bij, maar uw houten vloer wordt 
nooit precies hetzelfde als het paneel dat u bij ons hebt gezien. Dat is 
ook meteen de charme van echt hout: een uniek natuurproduct, elke 
plank met zijn eigen karakter.
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Verkleuring
De kleur van een houten vloer is nooit voor eeuwig. Met de jaren zult 
u uw vloer dan ook van kleur zien veranderen. De mate van verkleur-
ing hangt af van de houtsoort en de lichtinval. Met name hardhout kan 
hier bijzonder gevoelig voor zijn.

Verwarmingsbuizen
De leidingen van een CV- installatie kunnen erg warm worden. Wan-
neer deze leidingen te dicht aan het oppervlak liggen, kan dat schade 
aan uw parketvloer veroorzaken. Doordat er op sommige plaatsen 
zo’n hoge temperatuur ontstaat, kan het hout krimpen. Onze leggers 
kunnen de diepte van de leidingen niet controleren. Uw aannemer 
is er dan ook verantwoordelijk voor om de leidingen op de juiste 
diepte te leggen. Voor alle duidelijkheid: wij hebben het hier niet over 
vloerverwarming. Die is in veel gevallen juist prima met parket te 
combineren.

Werken
Onder invloed van de wisselende relatieve luchtvochtigheid gaan alle 
houtsoorten werken. Als de lucht droger wordt kunnen er krimpnaden 
ontstaan, dit is normaal. Wordt de lucht weer vochtiger, dan zullen de 
meeste naden ook weer dichttrekken. De mate van het krimpen is af-
hankelijk van het type vloer en de houtsoort die u kiest. Wij adviseren 
een luchtbevochtiger aan te schaffen wanneer u zich in de stook-
periode stoort aan de mogelijke krimpkieren.

Eerlijk handelen met FSC hout
Wij werken nagenoeg uitsluitend met met FSC hout. Dankzij het FSC 
keurmerk weet u zeker dat de lokale houthakker een eerlijke prijs krijgt 
voor zijn waar. Bovendien garandeert het FSC keur dat er meer bomen 
herplant worden dan er voor uw vloer worden gebruikt.

LEGMETHODES SYSTEEMPARKET
Zwevend leggen
Zwevend leggen is een goede keus als het gaat om systeemplanken. 
Door de gelaagde en kruislings verlijmde opbouw hebben deze vloeren 
minder last van breedtewerking. Zwevend leggen houdt in dat de vloer 
los gelegd wordt op een ondervloer zonder lijm of spijkers. De delen 
worden alleen verlijmd in de mes en groef. Essentieel is wel dat de 
ondergrond vlak genoeg is. Daarop leggen wij eerst een ondervloer, 
voor geluiddemping en isolatie. Vervolgens kan de vloer gelegd worden. 
Tussen de vloer en de muur laten we, afhankelijk van de breedte van de 
kamer, ongeveer 10-15 mm ruimte over zodat er speling is als de vloer 
toch een beetje werkt. Met een staande plint dekken we die ruimte netjes 
af en is meteen uw vloer netjes afgewerkt.

Geluiddempende ondervloeren
Naast de standaard ondervloeren zijn er ook ondervloeren van zwaar en 
compact materiaal, bijvoorbeeld rubber. Zo’n zwaardere ondervloer kan 
contactgeluid, de geluidsgolven die ontstaan bij het lopen, absorberen in 
plaats van terugkaatsen. Daarmee gaat u het zogenaamde ‘klossen’ of 
‘tikken’ tegen, dat vooral bij dunnere systeemplanken kan optreden.

Zwevend leggen in appartementen
In de meeste appartementen/bovenwoningen moeten vloeren worden 
geplaatst met een geluidsreductie van 10dB. Dit is vaak alleen te 
bereiken door de vloer zwevend te leggen op een speciaal daarvoor 
bestemde ondervloer. Is uw appartement opgeleverd na 1 januari 
2003 dan is het mogelijk dat deze norm van 10dB reductie niet meer 
geldig is. Vanaf die datum is het bouwbesluit veranderd, dit houdt in 
dat de bestaande vloer al opgeleverd moet worden met een demping 
van 5dB. Dit betekent dat er naast zwevend leggen ook soms verlijmd 
gelegd mag worden.
Eigenschappen: 
• Met deze methode kunt u de vloer goed zelf plaatsen.
•	 Een zwevende vloer kunt u ook in een appartement leggen.
• Met harde schoenzool kan er een hol geluid waarneembaar zijn

en er kan beweging in de vloer voorkomen.

Verlijmde vloeren leggen
Een vast verlijmde vloer kan gelegd worden op een harde ondergrond 
(cementdekvloer of tegelvloer). Meestal kunnen wij de vloer met deze 
methode rechtstreeks op de bestaande vloer leggen, door de lijm op 
te strijken en vloerdelen in de lijm te plaatsen. Als de bestaande vloer 
te ongelijk is of in slechte staat verkeert, dan wordt er eerst egalisatie-
laag aangebracht. Dat creëert een prima ondergrond, zodat de delen 
goed verlijmd kunnen worden.

Eigenschappen:
• De	vloer	is	gefixeerd,	waardoor	er	bijna	geen	werking	meer
• mogelijk is. Dit geeft de vloer een strakke, solide uitstraling.
• Van het zogenaamde ‘tikken’ of ‘klossen’ zult u bij een verlijmde

vloer geen last hebben. De geluidsgolven die ontstaan bij het
lopen worden door het vaste contact tussen vloer, lijm en onder-
grond geabsorbeerd in plaats van teruggekaatst.

• Met deze methode kunt u systeemplanken op vloerverwarm-
ing laten leggen. De vloer kan mooi afgewerkt worden zonder
deklijsten.

• Vast gelegde vloeren zijn niet verhuisbaar.

NORMEN EN WAARDEN TEN AANZIEN VAN 
WERKVLOEREN
De werkvloer is de laag waarop wij uw vloer leggen. Er zijn verschil-
lende soorten werkvloeren. De belangrijkste zijn:
1. zandcement
2. anhydriet
3. houten planken/platen
4. keramische tegels

Bij de werkvloer letten wij op een aantal van de onderstaande punten.
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Vochtgehalte
Dit meten wij met een speciaal apparaat, waarbij we de volgende 
normen aanhouden:
• zandcement: max. 2%
• anhydriet: max 0,3%
• hout: per soort verschillend
Keramische tegels kunnen we niet meten. Onder de beste omstan-
digheden doet een zandcement vloer van 6 cm dik er ongeveer 6-7
weken over om te drogen. U kunt het proces enigszins versnellen
door extra te stoken, te ventileren en bijvoorbeeld een bouwdroger te
gebruiken.

Vlakheid
Over een afstand van 150 cm mag het hoogteverschil niet meer dan 
5 mm bedragen. Een grotere verschil betekent dat de werkvloer niet 
vlak genoeg is. Hij moet dan geëgaliseerd worden met een geschikt 
soort egaline.

Vormvastheid
Een werkvloer moet vormvast zijn. Dit houdt in dat de massa waarop 
uw vloer wordt gelegd een eenheid moet zijn. Als de werkvloer uit los 
delen bestaat, gescheurd is, of hol klinkt, kunt u niet zomaar een vloer 
laten leggen. Zo moeten verzande vloeren gebonden worden met 
een primer, en gescheurde of holle werkvloeren moeten gerepareerd 
worden. De vormvastheid controleren we met de krastest of met een 
slagproef met een hamer. Als er niets afbrokkelt of breekt, is de werk-
vloer goed. Schommelingen in temperatuur zo klein mogelijk houden 
en, als ze noodzakelijk zijn, zo langzaam mogelijk laten ontstaan.

TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN UW PARKETVLOER
U wilt uw vloer zo lang mogelijk mooi houden. Als u onderstaande 
aanwijzingen volgt, kunt u nog langer van uw schitterende vloer genieten.
•	 Leg	direct	bij	de	voor-	en	achterdeur	een	flinke	deurmat	neer.	Zo

voorkomt u dat het ergste vuil op de vloer belandt.
•	 Plaats plantenbakken met openingen of met een poreuze bodem

nooit direct op de vloer, maar zet ze bijvoorbeeld op een schaal. Zo
kan er geen water op de vloer lekken en vermijdt u kalkvlekken en
beschadigingen.

•	 Vuil en zand werken als schuurpapier op de vloer. Haal al het vuil zo
snel mogelijk weg, anders raakt de vloer beschadigd.

•	 Met goed onderhoud voorkomt u snelle slijtage van uw vloer. Op de
volgende bladzijden geven we u een aantal richtlijnen.

•	 Elke vloer, ook uw mooie parketvloer, is een gebruiksvoorwerp.
Lichte beschadigingen en deukjes doen zeker geen afbreuk aan de
natuurlijke uitstraling: uw vloer leeft.

•	 Plaats onder tafels, stoelen en ander meubilair viltjes. Hiermee
voorkomt u ernstige beschadigingen en krassen.

•	 Gebruik onder bureaustoelen altijd speciale zachte wieltjes, ook bij
laminaatvloeren. Harde plastic wieltjes werken als schuurpapier.

•	 Kijk uit met naaldhakken. Is de zool versleten, dan kunnen er snel
putjes in de vloer ontstaan.

•	 Houd de relatieve luchtvochtigheid in uw woning in de gaten. Dit
doet u met een hygrometer, die u bij ons kunt kopen. Droge lucht
(minder dan 50%) veroorzaakt krimp en vochtige lucht (meer dan
60 %) zorgt voor uitzetting bij houten vloeren. Als dat nodig is, kunt u
de luchtvochtigheid verhogen met speciale luchtbevochtigers of met
bakjes water aan de radiatoren.

•	 Gebruik uitsluitend de geadviseerde onderhoudsproducten.

ALGEMEEN ONDERHOUDSADVIES
Goed onderhoud houdt uw vloer niet alleen mooi, u verlengt er ook de 
levensduur mee. Voor elk type vloer hebben wij het juiste onderhouds-
middel in huis.

Wilt u uw vloer zelf onderhouden? Kies dan eerst de juiste categorie:
1. lakvloeren hout
2. olievloeren hout
3. hardwas geoliede houten vloeren
4. laminaat, pvc of linoleum vloeren

1. Lakvloeren
Om uw gelakte vloer op korte en lange termijn in topconditie te
houden adviseert Martijn de Wit Vloeren u de volgende verzorging.
Stap 1:  Regelmatig stofzuigen of wissen

Het regelmatig verwijderen van zand en los vuil is altijd de  
eerste stap. Stofzuigen of wissen is niet alleen hygiënisch, 
het beschermt uw vloer ook. Zand en vuil werken namelijk  
als schuurpapier.

Stap 2:  Regelmatig schoonmaken met een reiniger voor gelakte 
houten vloeren. 
Om iets meer te doen dan alleen vuil en stof verwijderen,  
heeft een reiniger voor gelakte vloeren ontwikkeld. Hiermee 
lost u vuil en vet op en verwijdert u eenvoudig de meeste  
vlekken.

Naast de regelmatige reiniging heeft uw gelakte vloer zo’n 2 tot 3 
keer per jaar baat bij extra verzorging. Hiervoor kunt u kiezen uit een 
polish	of	finish	voor	gelakte	houten	vloeren.	Beide	producten	geven	
de laklaag nieuwe bescherming. Ook wordt uw vloer er slijtvast van en 
heeft het middel een antislipwerking. 
Leest u altijd de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

2. Geoliede vloeren
Om uw geoliede vloer op korte en lange termijn in topconditie te
houden adviseert Martijn de Wit Vloeren u de volgende verzorging.
Stap 1:  Regelmatig stofzuigen of wissen

Het regelmatig verwijderen van zand en los vuil is altijd de  
eerste stap. Stofzuigen of wissen is niet alleen hygiënisch, 
het beschermt uw vloer ook. Zand en vuil werken namelijk  
als schuurpapier.

Stap 2:  Regelmatig schoonmaken met een reiniger voor geoliede 
houten vloeren
Ook voor geoliede vloeren hebben we een reiniger die meer 
doet dan alleen stof verwijderen. U lost vuil en vet ermee  
op en verwijdert eenvoudig de meeste vlekken. Ook brengt  
u hiermee meteen een beschermende laag aan.

Gebruik 1 à 2 keer per jaar ook de intensiefreiniger voor geoliede 
houten vloeren. Met deze intensiefreiniger maakt u de vloer extra 
grondig schoon. Nadat u de vloer heeft behandeld met intensief-
reiniger voor geoliede houten vloeren, brengt u met onderhoudsolie 
voor geoliede houten vloeren een nieuwe beschermlaag aan. Deze 
olie is verkrijgbaar in naturel en wit, afhankelijk van de kleur van uw 
vloer. Na de behandeling is uw vloer weer langdurig beschermd. 
Wanneer u krasjes of watervlekken ziet, kunt u deze verwijderen door 
onderhoudsolie op een doek te druppelen en de vlekken daarmee in 
te wrijven.
Leest u altijd de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

3. Hardwas geoliede vloeren
Om uw hardwas geoliede vloer op korte en lange termijn in topcondi-
tie te houden adviseert Martijn de Wit Vloeren u de volgende verzorg-
ing. Wanneer uw nieuwe hardwas geoliede vloer is gelegd, is deze
direct gebruiksklaar.
Stap 1:  Regelmatig stofzuigen of wissen

Het regelmatig verwijderen van zand en los vuil is altijd de  
eerste stap. Stofzuigen of wissen is niet alleen hygiënisch, 
het beschermt uw vloer ook. Zand en vuil werken namelijk  
als schuurpapier.

Stap 2:  Regelmatig schoonmaken met een reiniger voor hardwas 
geoliede houten vloeren Ook voor hardwas geoliede 
vloeren heeft ueen reiniger die meer doet dan alleen stof 
verwijderen. U lost vuil en vet ermee op en verwijdert  
eenvoudig de meeste vlekken. Ook brengt u hiermee 
meteen een beschermende laag aan.

Gebruik 1 à 2 keer per jaar of vaker indien nodig ook de intensiefreini-
ger voor hardwas geoliede houten vloeren. Hiermee maakt u de 
vloer extra grondig schoon. Nadat u de vloer heeft behandeld met 
intensiefreiniger voor hardwas geoliede houten vloeren, brengt u met 
onderhoudsolie voor hardwas geoliede houten vloeren een nieuwe 
beschermlaag aan. Deze olie is verkrijgbaar in naturel en wit, afhan-
kelijk van de kleur van uw vloer. Na de behandeling is uw vloer weer 
langdurig beschermd. Wanneer u krasjes of watervlekken ziet, kunt u 
deze verwijderen door onderhoudsolie op een doek te druppelen en 
de vlekken daarmee in te wrijven.
Leest u altijd de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

4. Laminaat, PVC en linoleum vloeren
Met deze vloeren kiest u automatisch voor onderhoudsgemak. Om
deze vloer schoon te houden adviseert Martijn de Wit Vloeren u de
volgende verzorging.
Stap 1:  Regelmatig stofzuigen of wissen

Het regelmatig verwijderen van zand en los vuil is altijd de  
eerste stap. Stofzuigen of wissen is niet alleen hygiënisch, 
het beschermt uw vloer ook. Zand en vuil werken namelijk  
als schuurpapier.

Stap 2:  Regelmatig schoonmaken met een geschikte reiniger voor 
dit type vloeren.
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OMSCHRIJVING SORTERINGEN MARTIJN DE WIT VLOEREN
Belangrijk bij de keuze van een houten vloer is natuurlijk de uitstraling. De houtsorteringen zijn daarin een bepalend onderdeel.

Eiken zonder noest 
Geen noesten – pitje mogelijk – geen 
grote kleurschakeringen – geen spint.

Eiken noest 1cm  
Noest tot 10mm (100mm2) – geen grote 
kleurschakeringen – geen spint.

Eiken noest 2,5cm
Noest tot 25mm (625mm2) – geen grote 
kleurschakeringen – geen spint.

Eiken noest 4,5cm
Noest tot 45mm (2025mm2) – kleur-
schakeringen toegestaan – spint kan zeer 
beperkt voorkomen, breedte afhankelijk.

Eiken noest 6cm  
Noest tot 60mm (3600mm2) – open 
gebreken 80% gestopt – kleurschakerin-
gen toegestaan.

Eiken onbeperkt noest  
Onbeperkt noest – grote open gebreken 
80% gestopt – grote kleurschakeringen.
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W
eergegeven selectie is slechts een kleine greep uit ons assortim

ent.

Biarritz Wuhan

Dazhou Deagu

Hannover Munich

Le Havre Le Havre

Bude Milton Keynes

Yuncheng Hyderabad

Bude Nanyang

Caterham Eastbourn

Qamdo Las Palmas
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eergegeven selectie is slechts een kleine greep uit ons assortim

ent.

Compiegne Hannover

Gyeongsan Koblens

Truro Lagos

Berlin Setubal

Grenoble Derby

Ustka 204 Kassel

Linxia Burgos

Oviedo Portimao

Malaga Kunming
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Munich Aveiro

Warchau 106 Windermere

Faro Yichang

Lesbos Mundaka

Heraklion Carcassone

Cadiz Vichy

Kalamata Looe

Rochester Ustka 201

Zamora Weymouth
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Berlin Munich

Kölhn Gloucester

Ipswitch Milton Keynes

Oxford Berlin

Swindon Sundsvall

Koblenz Freiburg

Heidelberg Bournemouth

Blackpool Nanyang

Bottrop Baoji
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Derby Yichang

Southampton Linxia

Thessaloniki Halmstad

Koria Pingliang

Hamburg Kilmarnock

Landau Yuncheng

Qiannan Qamdo

Berlin Le Havre

Osnabrück Piletas
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Warschau 101 Munich

Sucre Reims

Porco Lausanne

Arani Granada

La Paz Berlin

Rouen Luzern

Umala Bayonne

Vinto Warschau 103

Malmö Bern
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Zurich Salzburg

Nancy Rouen

Sankt Moritz Exmouth

Berlin Paris

Beziers Jaipur

Asunçion Ho Chi Minh

Bayeux

Basel Gerlos

Innsbruck Alençon

Rennes
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