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snel en eenvoudig te plaatsen  

plaatsklaar product (geölied/gelakt)  

geen ondervloer nodig 
(verlijming aan te raden)  

budgetvriendelijk

Meerlagenparket

Sawn, not sliced

3-ply

3-ply

3-ply

3-ply

- toplaag eik 4 mm
- drager in naaldhout
- onderlaag in populier

tand en groef aan de vier zijden
breedte 148 of 189 mm 
lengte 1860 mm

- toplaag eik 3 mm
- drager multiplex
- onderlaag in populier

tand en groef aan de vier zijden
breedte 189 mm
lengte 1860 mm

3-ply 

Multiplex

dikte 

15  mm

dikte 

14  mm

In deze voorraadbrochure vindt u een selectie  
afgewerkte meerlagenparket van Velvet,  
op voorraad bij Cras Woodshops.  
 
Velvet meerlagenparket is samengesteld uit 3 lagen: 
- een toplaag in eik (3 of 4 mm - afhankelijk van de drager)

- een drager in naaldhout of multiplex 
- een onderlaag in populier

Velvet meerlagenparket herken je meteen aan de mooie, kwalitatieve en stabiele toplaag. Die toplaag wordt 
bekomen door middel van verzaging (sawn) van de stam en niet door het snijden (slicen) van de toplaag. 
 
Het verzagen van stammen kan op 2 manieren. Bij de eerste methode wordt de stam in 4 kwartieren gezaagd. Na het 
overdrogen worden er dan toplagen gezaagd. Bij de tweede methode wordt het hout onmiddellijk verzaagd in (top)
lagen en vervolgens oven gedroogd. Het hout zelf blijft op zijn normale sterkte, en is dus veel stabieler.

Slicen : bij het slicen wordt de boomstam in water gedompeld om het hout zachter te maken zodat het versneden 
kan worden. Nadien wordt de stam afgerold. Deze techniek heeft het grote nadeel dat de originele structuur van het 
hout zich niet volledig herstelt. Het hout is gevoeliger voor putten, beschadigingen en delaminatie. 

Over Velvet...
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Uitsorteringen

AB+AB+
Natuurlijke structuur met kleine Natuurlijke structuur met kleine 

noesten en houtnerf.noesten en houtnerf.

ABAB
Natuurlijke structuur met noesten Natuurlijke structuur met noesten 

(indien nodig opgestopt), houtnerf en (indien nodig opgestopt), houtnerf en 
zeer kleine kans op spintaandeel.zeer kleine kans op spintaandeel.

BCBC
Levendige kleurschakeringen, Levendige kleurschakeringen, 

noesten (indien nodig opgestopt) noesten (indien nodig opgestopt) 
en natuurlijk spintaandeel. en natuurlijk spintaandeel. 

Karaktervol uiterlijk.Karaktervol uiterlijk.

Uit het brede spectrum aan kleurvariaties, knoopjes en houttekeningen sorteerde Velvet 3 houtkeuzes.  
Van rustig over natuurlijk tot levendig...  Aan u de keuze !

ABC: een mix van uitsorteringen AB en BC, heeft een karaktervol uiterlijk 
en heeft een grotere kans op spintaandeel.
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NaturalNatural

OysterOysterSmokeSmoke

Naturals
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De tinten van de ‘Naturals’ collectie sluiten 
nauw aan bij de natuurlijke uitstraling van het 
eikenhout.  De twee lagen kleurolie beschermen 
de vloer en zorgen voor een eenvoudig te onder-
houden oppervlak. Deze collectie is klaar voor 
onmiddellijk gebruik.

‘Naturals’ 

 afwerkingen  
 op voorraad
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Afwerking 3PLY
 15/4 x 189 x 1860

3PLY
 15/4 x 148 x 1860

MTX
 14/3 x 189 x 1860

MTX
 10/2.5 x 148 x 1860

Natural AB / BC AB AB+ / BC

Smoke AB / BC AB AB+ / BC

Oyster AB / BC AB AB+ / BC 

Titan Grey AB / BC  AB AB+ / BC

Pure CD 

BRUT A / AB+ / AB / BC    AB / BC AB+ / BC BC 

Pakinhoud 6 planken per Pak  
(2,11m²/p)

8 planken per Pak  
(2,2 m²/p)

6 planken per Pak  
(2,11m²/p)

8 planken per Pak  
(2,2m²/p)

Titan greyTitan grey PurePure



Naturals - Pure

Drie ingrediënten maken de gezelligheid in deze 
leefruimte: het cosy interieur, de warmte van het 
haardvuur... en de ‘Naturals Pure’ meerlagenparket 
van Velvet.



Naturals - Natural

Naturals - Titan Grey
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Tuscany

LuccaLuccaFirenzeFirenze
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De vloeren in de collectie ‘Tuscany’ hebben een geselecteerde toplaag in 
eik met kleurverschillen, knopen tot 30 mm en spint toegelaten. 
Deze vloeren zijn licht geborsteld en zijn afgewerkt met een UV finish, 
extra matte vernis.

‘Tuscany’ 

 afwerkingen  
 op voorraad
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Afwerking 3PLY
 15/4 x 189 x 1860

3PLY
 15/4 x 148 x 1860

MTX
 15/4 x 190 x 1900

MTX
 10/2.5 x 148 x 1860

Firenze ABC ABC

Carrara ABC ABC

Lucca ABC

Arezzo ABC

CarraraCarraraArezzoArezzo



Deze ‘Tuscany Arezzo’ is rijk aan warme 
kleurschakeringen in combinatie met knopen tot 30 
mm. De ideale houten vloer voor een echte ‘la bella 
Italia’ lover.
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Tuscany - Arezzo
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Plaatsing en toebehoren

- Installatieset (aanslagblok - afstandsblokjes - slagijzer)
- Eventueel hamer, potlood, zaag, breekmes, meter
- Lijm en lijmkam
- Indien nodig ook vochtscherm, primer en/of egalisatie

Omgevingsvoorwaarden bij plaatsing

- De luchttemperatuur in de betrokken ruimte mag niet lager zijn dan +16°C en is bij voorkeur begrepen tussen
   +16°C en +21°C.
- De Relatieve Vochtigheid (R.V.) in de ruimte mag niet groter zijn dan 60 % en niet lager dan 40 %. 
   Deze grenswaarden mogen slechts gedurende een beperkte periode optreden. 
   Bij voorkeur bedraagt R.V. 40 a 55 % voor een luchttemperatuur van ca. +20°C. (zie ook TV 218 van het WTCB).
- Het vochtgehalte van het hout dient in evenwicht te zijn met de R.V. van de binnenlucht, hetzij normaliter begrepen
   tussen de 8 en 12 %.

Eisen gesteld aan de ondergrond waarop men plaatst

- Vlakheid: een rechtstreekse verlijming op de ondergrond vereist een vlakheid (Norm = max. 3 mm onder de lat van
   2 m), zie voorschriften en meetwijze TV 218 van het WTCB.
- Ondergrond moet droog en blijvend droog zijn.

Maximaal toegelaten vochtpercentages van de ondergrond: (te meten met een Carbide meter)

- Cementgebonden dekvloer zonder vloerverwarming: ≤ 2,0 % 
- Cementgebonden dekvloer met vloerverwarming: ≤ 1,8 % 
- Anhydriet gietdekvloer zonder vloerverwarming: ≤ 0,5 %
- Anhydriet gietdekvloer met vloerverwarming: ≤ 0,3 % 
- Multiplex: ≤ 10%, voor de waarden van OSB en andere plaatmaterialen verwijzen wij naar TV 218 van het WTC.
   De panelen mogen geen doorbuiging vertonen en dienen volledig brut te staan.Indien niet het geval,
   eerst de panelen opruwen en stofvrij maken alvorens verlijming.

Extra aandachtspunten voor ondergrond

- Opstijgend dampvocht moet altijd vermeden worden. Indien op gelijkvloers geen dampscherm in de vloeropbouw
   aanwezig is, breng dan Triblock P aan om het dampvocht te blokkeren. Bij een dekvloer met vloerverwarming 
   wordt geen dampscherm meer aangebracht bovenop deze dekvloer, omdat er al een dampscherm onder de vloer
   verwarming aanwezig moet zijn.
- Minimale mechanische karakteristieken: de ondergrond moet stabiel en draagkrachtig zijn. De ondergrond mag 
   geen scheurvorming vertonen.
- Algemene reinheid van de ondergrond (geen stof, vuil, olie, verf- of lijmresten, gips- en stucwerk,etc.); 
   de ondergrond moet vrij zijn van losse delen en verontreinigingen die een goede hechting kunnen belemmeren.

Installatiemateriaal

Voorbereiding plaatsing

Toebehoren en afwerking

- Lijm: Mapei S 948 en S 955
- Plinten 12x68 mm beschikbaar in alle kleuren & schilderplinten 
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Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur van uw parket aanzienlijk.  Stof verwijderen doe je best met de stof-
zuiger. Maar ook dweilen dient te gebeuren. Dweil nooit Louter en alleen met water, dit verwijdert de natuurlijke 
oliën uit de houten vloer. Op termijn zorgt dit voor uitdroging en diepe vlekken in het hout.  

Cras Woodshops heeft een eigen aanbod onderhoudsproducten, specifiek afgestemd op de collecties.  Er is telkens 
een product ter beschikking voor wekelijks onderhoud (clean) en voor een heropfrissing van uw vloer. (refresh)

Onderhoud

Voor gedetailleerde instructies en productspecificaties verwijzen we u graag door naar de onderhoudsbrochure. 
Terug te vinden via onze website, of in 1 van de Cras Woodshops.

Oil care system 
voor geoliede vloeren (voorraadcollectie Velvet - Naturals)

Oil wax care system
voor vloeren met was, Balsem of hardwasolie

Lacquer care system
voor gelakte vloeren (voorraadcollectie Velvet - Tuscany)



Voor raad en voorraad

+

    waregem@cras.be - Industrielaan 5 - tel 056 60 34 44

    heule@cras.be - Waterven - tel 056 35 81 43 

    poperinge@cras.be - Ieperseweg 26 - tel 057 33 31 08

    brugge@cras.be - Pathoekeweg 154 - tel 050 31 29 31

    oostende@cras.be - Vaartblekersstraat 28 - tel 059 50 16 45

    merelbeke@cras.be - Burg. Maenhautstr. 68 - tel 09 252 21 81

    relegem@cras.be - Schapenbaan 20 - tel 02 460 02 00

    antwerpen@cras.be - Malachietstraat 2 - tel 03 544 08 40    

    herenthout@cras.be - Atealaan 18 - tel 014 22 15 91

    halen@cras.be - Hagelandstraat 30 - tel 013 46 02 80

    beringen@cras.be - Koolmijnlaan 116 - tel 011 21 25 52

    trazegnies@cras.be - Rue de la Marche 28 - tel 071 36 01 05

    dottignies@cras.be - Rue de la Barrière de Fer 155 - tel 056 48 98 31

    manhay@cras.be - Rue des Boussines 48 Z5 - tel 086 34 94 00

    latinne@cras.be - Rue du Centre 99 - tel 019 69 63 00

    rebecq@cras.be - Rue du Radoux 47 - tel 02 395 66 72

    Alle verdere info en openingsuren op www.craswoodshops.be

Deze brochure werd zo representatief mogelijk gemaakt, maar kan nooit alle variaties in kleur en houttekening 
weergeven die eigen zijn aan een natuurproduct.


