Fairwood
ACTIE VLOEREN

Actie Vloeren
SCHRIKKEN DE NIEUWSTE
HOUTPRIJZEN U AF?
Kijk dan eens naar onze speciale Actie vloeren.

Wat zijn actie vloeren?
Actie vloeren zijn houten vloeren van hoge kwaliteit, die wij in
grote hoeveelheden nog net voor de grootste prijsstijging
hebben ingekocht.

Wat is uw voordeel om een actievloer te kopen?
Prijzen van voor de grootste prijsstijging
Uit voorraad leverbaar
Beschikbaar, terwijl de aanvoer van nieuwe partijen
ongewis blijft.
Beste kwaliteit vloer
Vloer is aanwezig, dus u kunt de vloer voor aankoop met
eigen ogen bekijken
Vloer mag na aankoop zonder kosten bij Fairwood op
voorraad blijven, gedurende heel 2022.
U betaalt de vloer pas bij afname
U geniet ondanks de lage prijs toch van hoge service van
een betrouwbare leverancier
Groothandelsprijzen en kwaliteit nu ook voor u.

Waarom verkoop Fairwood actie vloeren tegen
lagere prijzen?
Fairwood is alleen gevestigd in Tiel, wij moeten klanten
trekken uit het hele land met een betere verhouding
prijs/kwaliteit dan aanbieders dichterbij huis.
Fairwood heeft de financiële middelen en
opslagcapaciteit om grotere voorraden aan te houden.
Fairwood is voor langere periode verzekerd van een
goede afname en een aanvaardbare marge.

Beperkingen actie vloeren?
Strategie van Fairwood kan alleen als er een grote
omloopsnelheid is van deze kwaliteitsvloeren
Prijzen van actie vloeren gelden alleen voor reeds
ingekochte partijen hout die op voorraad liggen.
Bij actie vloeren geldt daarom op=op
De in deze folder genoemde prijzen gelden alleen tot
aankopen gedaan voor 01-02-2022
De prijzen zijn inclusief BTW, exclusief materialen,
leggen en bezorgen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan in deze
folder genoemde prijzen.
Alle vloeren zijn in onze showroom te bekijken.
U bent van harte welkom.

Eiken houten vloer
KANT EN KLAAR GELAKT - ONDERHOUDSVRIJ
Optie 1:
Planken 19 cm breed - 14 mm dik (incl. eiken toplaag 3 mm)
Deze Europees eiken vloer is een lamelparket vloer met een eiken toplaag van 3 mm.
De onderlaag is een meerlaags berken multiplex onderlaag. De vloer is AB Rustiek.
Dit betekent dat het een gemiddeld aantal noesten heeft. De planken zijn ook
geschikt om te leggen op vloerverwarming.

De vloer is kant en klaar behandeld met een matte lak. Deze matte lak is niet
zichtbaar en behoudt de natuurlijke kleur van het eiken hout. U ziet de lak vrijwel niet,
maar de planken zijn zo heel goed beschermt tegen vuil en vlekken.

De planken zijn uit voorraad leverbaar in pakketten van 2,9 m2. De planken zijn in
verschillende lengtes. De langste lengtes zijn 190 cm lang.

Van: € 57,95/m2 – Voor: € 42,95/m2 inclusief btw
Optie 2:
Planken 22 cm breed - 14 mm dik (incl. eiken toplaag 3 mm)
Dit is dezelfde vloer als hierboven, alleen in 22 cm breed. Deze Europees eiken vloer
is een lamelparket vloer met een eiken toplaag van 3 mm. De onderlaag is ook
meerlaags berken multiplex. De vloer is AB Rustiek, met een gemiddeld aantal
noesten. De planken zijn ook geschikt om te leggen op vloerverwarming.

De vloer is kant en klaar behandeld met een matte lak. Deze matte lak is niet
zichtbaar en behoudt de natuurlijke kleur van het eiken hout. U ziet de lak vrijwel niet,
maar de planken zijn zo heel goed beschermt tegen vuil en vlekken.

De planken zijn uit voorraad leverbaar in pakketten van 2,9 m2. De planken zijn in
verschillende lengtes. De langste lengtes zijn 190 cm lang.

Van: € 57,95/m2 – Voor: € 42,95/m2 inclusief btw
Optie 3 (veel gekozen):
Visgraat 12,5 x 60 cm - met micro velling 15 mm dik (incl. eiken toplaag 4 mm)
Deze Eiken visgraat is ook kant en klaar behandeld met dezelfde matte lak. Dit is een hele
transparante lichte matte lak, waardoor u de lak vrijwel niet ziet. De vloer is dan wel heel
goed beschermt en onderhoudsvrij.

De planken zijn 12,5 x 60 cm, 15 mm dik met een onderlaag van 11 mm meerlaags berken
multiplex en een toplaag eiken van 4 mm dik. Hierdoor zijn de planken heel geschikt om te
leggen op vloerverwarming. De planken zijn al kant en klaar behandeld en hoeven alleen
nog maar gelegd te worden.

De visgraat planken hebben een kleine micro velling waardoor u de planken mooi op
zichzelf ziet. De planken zijn verpakt in pakketten van 1,5 m2 per pak en uit voorraad
leverbaar. Door deze aanbieding is het één van de goedkoopste kant en klare visgraat
vloeren die er te krijgen zijn!

Van: € 59,95/m2 – Voor: € 45,95/m2 inclusief btw

Klik visgraat
MAKKELIJK ZELF TE LEGGEN
Optie 4:
Visgraat 15 x 60 cm - met micro velling - 14 mm dik
(incl. eiken toplaag 3 mm)

kwaliteit Rustiek
Dit is één van de weinige visgraat vloeren die zwevend gelegd kunnen worden. Door de
speciale klikverbinding klikt u de planken in elkaar en hoeven ze niet verlijmd te worden.
Hierdoor is de vloer goed zelf te leggen en bespaart u legkosten. Ook kan deze visgraat
gelegd worden in appartementen waar niet verlijmd mag worden of waar een 10db
ondervloer onder moet voor het geluid.

De kwaliteit van deze klikvisgraat is rustiek. Dit betekent dat er noesten en
kleurverschillen in het hout zitten. De noesten van deze vloer zijn allemaal dicht gemaakt
en gevuld.

De planken zijn nog onbehandeld. U kunt dan nog kiezen uit verschillende afwerkingen
zoals olie en lak. Ook heeft u dan keuze uit meer dan 30 kleuren.

De vloer leveren wij in pakketten met zowel linkse als rechtse delen. Bij de levering
ontvangt u van ons ook een uitgebreide instructie voor het leggen. De prijs voor het hout
is voor het onbehandelde hout.

Voor: €47,50/m2 incl. btw

Optie 5:
Visgraat 15 x 60 cm - met micro velling - 14 mm dik
(incl. eiken toplaag 3 mm)

kwaliteit Licht rustiek/1Bis
Dit is één van de weinige visgraat vloeren die zwevend gelegd kunnen worden. Door
de speciale klikverbinding klikt u de planken in elkaar en hoeven ze niet verlijmd te
worden. Hierdoor is de vloer goed zelf te leggen en bespaart u een hoop legkosten.
Ook kan deze visgraat gelegd worden in appartement waar niet verlijmd mag
worden of waar een 10db ondervloer onder moet voor het geluid.

De kwaliteit van deze klikvisgraat is Licht Rustiek/1Bis. Dit is een rustige kwaliteit met
enkele noesten, maar is verder wel heel rustig.

De planken zijn nog onbehandeld. U kunt dan nog kiezen uit verschillende
afwerkingen zoals olie en lak. Ook heeft u dan keuze uit meer dan 30 kleuren.

De vloer leveren wij in pakketten met zowel linkse als rechtse delen. Bij de levering
ontvangt u van ons ook een uitgebreide instructie voor het leggen. De prijs voor het
hout is voor het onbehandelde hout.

Voor: € 48,46/m2 inclusief btw

Vintage vloeren
VEROUDERDE EIKEN HOUTEN VLOEREN
Optie 6:
Planken 22 cm breed - 15 mm dik (incl. eiken toplaag 4 mm)
Zeer rustiek en verouderd
Deze eiken vloer is een ruwe eiken vloer met een rustieke uitstraling. De planken zijn
zowel aan de zijkant als bovenop verouderd. U heeft hiermee dus een levende
rustieke vloer.

De planken hebben veel noesten. De noesten zijn deels dichtgemaakt. De kleinere
noesten kunnen open zijn. Dit hoort echt bij het karakter van deze vloer.

De planken leveren wij in 22 cm breed. Dit is een lamelparket vloer. De planken zijn
in totaal 15 mm dik en bestaan uit 11 mm dik berken multiplex onderlaag. Dit is de
best mogelijke onderlaag die het minste werkt. Dus zeer geschikt voor op
vloerverwarming. De toplaag is 4 mm eiken hout en is nog meerdere keren te
schuren.

De planken liggen onbehandeld bij ons op voorraad. Het voordeel hiervan is dat elke
klant zelf zijn eigen kleur en afwerking kan kiezen. Zo kunt u kiezen voor een olie of
lak afwerking en zijn er meer dan 30 kleuren mogelijk.

Voor: € 47,50/m2 inclusief btw

Optie 7 (veel gekozen):
Visgraat 12,5 x 60 cm - verouderde velling 15 mm dik (incl. eiken toplaag 4 mm)
Zeer rustiek en verouderd
Deze visgraat is net even anders dan standaard. De visgraat is rustiek eiken met
noesten en kleurverschillen. Ook is de visgraat vloer verouderd. Hierdoor heeft deze
vloer een rustieke en levendige uitstraling. Ideaal voor in een oude boerderij of juist als
tegenhanger in een modern interieur. De noesten zijn deels open, grote noesten worden
gevuld, maar de kleine noesten blijven open. Dit zorgt voor het rustieke karakter van
deze vloer.

Deze vloer leveren wij met een verouderde velling rondom de planken. De maat is 12,5 x
60 cm en de planken zijn 15 mm dik. De planken zijn lamelparket en bestaan uit een
onderlaag van meerlaags berken multiplex. De toplaag bestaat uit 4 mm eiken hout.

De visgraat is onbehandeld bij ons op voorraad. Bij de vloer kunt u nog de kleur kiezen
van de vloer. Ook kunt u dan kiezen voor een olie of lak afwerking (verschil in
onderhoud).

Deze visgraat moet verlijmd worden. Ook is deze vloer zeer geschikt om te leggen op
vloerverwarming. Omdat deze visgraat een lamelparket vloer is laat deze de warmte
goed door en werkt deze vloer minimaal.

Voor: € 44,17/m2 inclusief btw

Eiken houten vloer
- ONBEHANDELD ZELF EIGEN KLEUR TE KIEZEN
Optie 8:
Planken 19 cm breed - met micro velling - 14 mm dik
(incl. eiken toplaag 3 mm)

Kwaliteit AB Rustiek
Eiken houten vloer in rechte planken. Deze planken hebben een gemiddeld aantal
noesten die allemaal zijn gevuld en dichtgemaakt. Hierdoor is de vloer makkelijk
schoon te maken.

Deze vloer is een lamelparket vloer, met een meerlaags berken multiplex onderlaag
en 3 mm eiken toplaag. Hierdoor zijn de planken goed te leggen op vloerverwarming.

Deze planken zijn nog onbehandeld. U kunt dus nog zelf uw afwerking en kleur
kiezen.

De vloer is ook bij ons in de showroom te bekijken. Daarnaast zijn de planken uit
voorraad leverbaar. De lengtes zijn verschillend, maar maximaal 190 cm lang.

Voor: € 42,77/m2 inclusief btw

Optie 9:
Planken 22 cm breed - met micro velling - 14 mm dik
(incl. eiken toplaag 3 mm)

Kwaliteit AB Rustiek
Eiken houten vloer in rechte planken. Deze planken hebben een gemiddeld aantal
noesten die allemaal zijn gevuld en dichtgemaakt. Hierdoor is de vloer makkelijk
schoon te maken.

Deze vloer is een lamelparket vloer, met een meerlaags berken multiplex onderlaag
en 3 mm eiken toplaag. Hierdoor zijn de planken goed te leggen op vloerverwarming.

Deze planken zijn nog onbehandeld. U kunt dus nog zelf uw afwerking en kleur
kiezen.

De vloer is ook bij ons in de showroom te bekijken. Daarnaast zijn de planken uit
voorraad leverbaar. De lengtes zijn verschillend, maar maximaal 190 cm lang.

Voor: € 44,95/m2 inclusief btw

Andere soorten vloeren
Optie 10:
Grenen hout onbehandeld
20 mm dik - 14,17 of 20 cm breed.
Grenen is een massieve houten vloer voor een leuke lage prijs. Wij leveren deze
planken in massief hout. Dit is 20 mm dik. Hierdoor zijn ze nog meerdere malen op te
schuren en van kleur te veranderen. De kwaliteit van de vloer is Rustiek

De planken zijn nog onbehandeld en af te werken in de kleur die u wilt. Dit kan met
olie, maar ook met beits of helemaal dekkend worden geschilderd. Deze afwerking
kunt u zelf na het leggen aanbrengen, of u kunt dit door een parketlegger laten
aanbrengen.

Vanaf: € 18,50/m2 inclusief btw

Optie 11:
Dekkend wit Grenen - 20 mm dik, 17 cm breed
Deze grenen vloer is al kant en klaar behandeld met dekkend witte lak. Deze vloer is afgewerkt
met wel 5 lagen lak. Hierdoor is deze heel slijtvast.

De kwaliteit van het grenen is rustiek. Dit betekent dat er noesten in het hout zitten. Hierdoor zit
u mooi dat het nog een echte houten vloer is. De vloer is verpakt per 4 planken de planken zijn
200 cm lang.

Voor: € 33,95/m2 inclusief btw

Optie 12:
Mixed Hardwood
Mixed hardwood is een speciale houten vloer. Het is een vloer met FSC keurmerk is
gemaakt van afvalstukken meranti hout. Hierdoor is deze vloer heel duurzaam.
Door de vele kleuren in deze vloer is de vloer echt even anders dan standaard.

De planken zijn 19 cm breed en 15 mm dik. Het is massief hout. De planken hebben
een micro velling, waardoor u goed de planken onafhankelijk van elkaar ziet. De
planken zijn 190 cm lang.

Voor: € 29,95/m2 inclusief btw

Optie 13:
Heat Treated Eiken (Gebakken eiken)
Deze eiken vloer is verhit, waardoor het een mooie donkere kleur heeft gekregen. Dit is de
meest intense donkere kleur die bij eiken mogelijk is. De vloer is kant en klaar afgewerkt met
naturel olie. U kunt dan gemakkelijk krassen en beschadigingen bijwerken.

De vloer is lamelparket (12 mm berken multiplex, 4 mm eiken toplaag). Hierdoor is deze ook zeer
geschikt om te leggen op vloerverwarming. De planken zijn 18 cm breed en hebben wisselende
lengtes. De vloer is kant en klaar uit voorraad leverbaar.

Voor: € 48,43/m2 inclusief btw
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