EEN (GEKLEURDE) LAKVLOER,
GAAF EN IDEAAL!
Een houten vloer is een prachtig natuurproduct, waarmee dan ook veel warmte
en sfeer in huis wordt gebracht. De zoektocht naar de juiste vloer begint met de
keuze van de houtsoort, waarbij iedere houtsoort zijn eigen structuur, tekening en
kleur heeft. Door de vloer vervolgens af te werken met een van onze LOBADUR®lakken creëert u vervolgens een eigentijdse natuurlijke onderhoudsvriendelijke
vloer waar u met het juiste onderhoud jaren mee vooruit kunt. Daar bent u
natuurlijk naar op zoek!

DUURZAME VLOER,
IN VELE KLEUREN MOGELIJK
Het grote voordeel van een houten vloer afgewerkt

lakafwerking. Zo kunnen we dus de natuurlijke look

met een lak is allereerst de duurzaamheid. Een

van het hout – al dan niet met een kleurtje – bewaren,

lakvloer is namelijk slijtvast. Door het volledig

hetgeen we gewend zijn van een olievloer, en toch

afsluiten van de houtporiën krijgt vuil geen kans in

de bescherming bieden die lak met zich meebrengt.

het hout te dringen. Daarnaast is een lakvloer erg

In de bijlage vindt u een overzicht van een 24-tal

makkelijk in onderhoud. Maar er is nu ook nog een

mogelijk lakafwerkingen. Naast de 13 basis-kleuren

derde voordeel. We kunnen tegenwoordig met ons

(nr. 3 t/m 14 en nr. 25) kan een kleur intenser worden

systeem een gekleurde lakvloer realiseren. Naast een

gemaakt met een extra voorkleuring (16 t/m 18).

onzichtbare lak, die zo mat is dat je nauwelijks ziet dat

Er zijn echter veel meer kleurschakeringen mogelijk.

er iets op zit, kunnen we ook kleur toevoegen aan de

Vraag hiernaar bij uw parketspeciaalzaak.

PROBEER UIT OP UW EIGEN VLOER
EN ZIE HET EFFECT!
De afgebeelde kleuren in het schema in de bijlage zijn een indicatie. De houtsoort,
methode van schuren, type vloer, groeigebied van de bomen en andere parameters
hebben namelijk allemaal invloed op het uiteindelijke kleureffect. Wij adviseren
daarom altijd eerst een monster, bij voorkeur op de vloer zelf, te (laten) maken
alvorens een definitieve keuze voor het kleursysteem te maken.

VRAAG
EEN
MONSTER
AAN!

“TEVREDEN? MEER DAN! PRECIES DE LAKVLOER EN KLEUR DIE IK ALTIJD
AL WILDE HEBBEN: MOOIE NATUURLIJKE STOERE LOOK MET EEN
SUPERBESCHERMING. EN DUS NOG MAKKELIJK IN ONDERHOUD OOK!”

FLOOR FINISHES A LA CARTE
Bent u de uitstraling van uw huidige vloer helemaal beu en wilt u nu juist een vloer die bij uw interieur past?
Kies dan voor een van onderstaande lakken: transparant of ingekleurd. De keuze is aan u.
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Het is ook mogelijk om een kleur intenser te maken met een extra voorkleuring. Zo kunt u
dus zelf bepalen wat de uitstraling van uw gekleurde vloer wordt.
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U kunt uw vloer een kleur geven met een van onderstaande 12 basiskleuren + transparant.
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CLASSIC

INVISIBLE

Traditionele manier van lakken, waarbij de kleur van het hout
wordt verdiept. Zo ontstaat er een warm effect.

Er komt een onzichtbare laklaag op het hout dat het effect geeft
van een onbehandelde al dan niet ingekleurde vloer. Op deze
manier blijft de natuurlijke look van het hout behouden.

MATGRAAD:
glans - mat - halfmat - extra mat

MATGRAAD:
onzichtbaar (ultramat)

KWALITEIT
Al onze lakken kennen een topkwaliteit. Echter hebben we op basis van slijtvastheid een drietal varianten:
+
= voor intensief belaste vloeren (gemiddeld gezin)
++ = v oor zeer intensief belaste vloeren (groot gezin met huisdieren)
+++ = v oor projectmatig gebruik van een vloer (kantoor / instelling)

MOOI AFGEWERKTE HOUTEN VLOER
MET DE BESTE BESCHERMING

MONSTERS
VAN 9X8CM
GRATIS OP
TE VRAGEN

EEN WAARDEVOL BEZIT
VOOR HET LEVEN
Om de uitstraling te behouden én een lange

Dealers

levensduur te garanderen, is – naast vakkundige

Heeft u nog specifieke vragen over uw vloer, twijfelt

installatie en afwerking – goed onderhoud een

u over het type vloerafwerking van uw eigen vloer of

belangrijke vereiste. Dit staat overigens niet voor veel

wilt u een bepaald onderhoudsmiddel bijbestellen,

en zwaar werk, maar voor gericht onderhoud met

informeer dan bij uw parketspecialist. Of ga naar onze

gebruik van juiste onderhoudsproducten. Hiermee

website voor de dichtstbijzijnde Lecol-/Loba-dealer.

maakt u uw houten vloer tot een waardevol bezit
voor het leven.

Al meer dan 35 jaar is Lecol actief met het
ontwikkelen van producten voor bescherming,
reiniging en onderhoud van houten vloeren en parket
en beschikt dan ook over het juiste assortiment

Houtmonster aanvragen

van watergebaseerde (en dus geen belasting voor

Uw parketspecialist heeft – als u dat wenste - al een

gezondheid en milieu) onderhoudsmiddelen voor

houtmonster aangevraagd bij ons. Hiermee kunt

uw lakvloer.

u bepalen of uw gekozen kleur het beste bij uw
interieur past. Is dit nog niet gebeurd, vraag dan

Voor een gericht vloeradvies en een compleet

alsnog een houtmonster aan via lecol.nl/monsterbox

overzicht van alle onderhoudsmiddelen, tips en

Of scan deze QR Code!

aanwijzingen voor een blijvend schone, mooie en
hygiënische gelakte houten vloer verwijzen wij u
graag naar onze website www.lecol-care.com

Schutweg 6
5145 NP Waalwijk
Nederland
+31(0)416 566 540
verkoop@lecol.nl
lecol.nl / lecol.be

Vraag nu uw
monster aan!

Al onze lakken maken deel uit van
het MAIGREEN-assortiment waarbij
MAIGREEN staat voor duurzaamheid.
Dit geeft u de zekerheid dat er
gewerkt wordt met verantwoorde
en veilige producten voor zowel
gezondheid als milieu. Vraag onze
brochure aan via lecol.nl

