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Over / About T & G Wood

T&G Wood: Hoogwaardig, stijlvol en
innovatief!

T&G Wood is in ruim 15 jaar uitgegroeid
tot een autoriteit op het gebied van
exclusieve houten vloeren. Vanuit onze
vestiging in Ede distribueren we onze
producten naar landen over de hele
wereld. We leveren aan groothandel en
grootwinkelbedrijf. Ook zijn we uw partner
bij prestigieuze projecten.

Onze wortels liggen in Barneveld, waar
eigenaren Ton Schulte en Gert-Jan Prins
in 2000 de onderneming startten. Van een
handelskantoor aan huis groeide T&G
Wood in een paar jaar tijd uit tot een
professioneel bedrijf met een eigen
onderkomen op een bedrijventerrein.
Ook daar groeiden we echter al snel uit
ons jasje. In 2009 verhuisde het bedrijf
daarom naar een nieuw pand in Ede.

T&G Wood verwierf wereldfaam met het
Cinzento Custom Made® programma.
Exclusieve vloeren van hoge kwaliteit, die
in een groot aantal variaties verkrijgbaar
zijn. Het afwerkingsproces van het hout
houden wij volledig in eigen hand.
Wij produceren de vloer die u wenst.

Naast de vloeren uit eigen fabriek
importeren we een uitgebreid assortiment
uit alle delen van de wereld. Hierbij spelen
we constant in op de wisselende voor-
keuren van de eindgebruikers.

Maatschappelijk Verantwoord Onderne-
mend is een speerpunt bij T&G Wood.
Daarom gebruiken wij FSC-gecertifi-
ceerde producten en houden we bij alles
wat we doen rekening met mens en
milieu.

T&G Wood: High-quality, stylish and
innovative!

In just 15 years T&G Wood has evolved
into an authority on exclusive wooden
floors. We distribute our products to
countries around the world from our
headquarters in Ede in the Netherlands.
We supply wholesalers and major retail
chains. We are also your partner for
prestigious projects.

Our roots lie in Barneveld in the Nether-
lands, where owners Ton Schulte and
Gert-Jan Prins launched the company
in 2000. From a home-based trading
office, T&G Wood grew over a few
years into a professional firm with its own
premises in a business park. Here too we
quickly outgrew our location. So the
company moved to new premises in Ede
in 2009.

T&G Wood achieved world renown with
its Cinzento Custom Made® programme.
Exclusive floors of high quality, available
in a large range of variations. We keep
the wood finishing process entirely under
our own control. We produce the floor
you want.

Alongside floors from our own factory, we
import an extensive range from all parts
of the world. Here we are constantly
anticipating the changing preferences of
our end-users.

Corporate Social Responsibility is a pillar
of T&G Wood. That’s why we use FSC-
certified products, and take people and
the environment into account in
everything we do.
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Magazijn / Warehouse

Een snelle levertijd

T&G Wood gebruikt voor de opslag een
geacclimatiseerd magazijn. Ons volle-
dige assortiment vloeren, plinten, oliën en
coatings is uit voorraad leverbaar.
Hierdoor hoeft u nooit lang op uw bestel-
ling te wachten. Vanuit ons magazijn
distribueren we onze producten naar alle
delen van de wereld. Uiteraard is het ook
mogelijk om uw bestelling in Ede op te
halen.

Fast delivery time

T&G Wood has a climate-controlled
warehouse for its storage. Our entire
range of floors, skirting boards, oils and
coatings can be supplied from stock.
This means you never have to wait long
for your order. We distribute our products
to all corners of the world from our ware-
house. Of course it’s also possible to
collect your order in Ede.
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Machines / Machinery

Modern machinepark

T&G Wood beschikt over een moderne
fabriek: de kraamkamer van onze
exclusieve vloeren. Hier geven we onze
kwaliteitsvloeren de kleur en structuur die
u wenst. U heeft de keuze uit een grote
variatie aan afwerkingen. Wij zijn onder
meer gespecialiseerd in oliën, beitsen,
lakken, borstelen, verouderen, roken,
branden, fijn inzagen en handschaven.
De combinatie van ervaren medewerkers
en een modern machinepark leidt tot
verbluffende resultaten.

Modern machinery

T&G Wood has a modern factory -
the breeding ground for our exclusive
floors. Here we give our quality floors the
colour and structure you want. You may
choose from a huge variety of finishings.
Among others we specialise in oiling,
staining, lacquering, brushing, ageing,
smoking, burning, sawn marking and
hand-scraping. The combination of
experienced employees and modern
machinery produces stunning results.
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Showroom / Showroom

Inspirerende showroom

Het assortiment van T&G Wood verandert
voortdurend.

Onze sfeervolle showroom toont u als
klant alles wat we in huis hebben. Voel de
structuur van het hout en bekijk de
verschillende afwerkingen van de
vloeren. Of laat u bijpraten en inspireren
door één van onze deskundige mede-
werkers.

Inspiring showroom

T&GWood’s range is constantly changing.

Our attractive showroom shows our
customers everything we supply. Feel the
structure of the wood, and view the
various floor finishings. Or be advised and
inspired by one of our expert staff.
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Projecten / Projects

Projecten over de hele wereld

T&G Wood levert aan klanten in Europese
landen als Duitsland, Denemarken,
Zweden, Engeland en Zwitserland.
Ook liggen onze exclusieve vloeren in de
Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Turkije,
Brazilië en Qatar. Graag tonen wij u een
aantal van onze bijzondere projecten.

Projects around the whole world

T&G Wood delivers to clients in European
countries like Germany, Denmark,
Sweden, the United Kingdom and
Switzerland. Our exclusive floors have also
been laid in the United States, South
Africa, Turkey, Brazil and Qatar. We would
be happy to show you some of our
special projects.
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Maatwerk

Het Cinzento Custom Made® programma
van T&G Wood blinkt uit in maatwerk. Wij
produceren de vloeren die u en uw klan-
ten wensen.

In de keuze voor een vloer geven sterkte
(duurzaamheid) en uitstraling (rustig of
ruig) doorgaans de doorslag. Cinzento
Custom Made® biedt talloze mogelijk-
heden voor vloeren met een unieke kleur
en structuur. Naturel zijn de meeste
vloeren al erg mooi, maar door het hout
te bewerken krijgen de vloerdelen een
eigen, specifiek karakter.

Wilt u uw vloer bijvoorbeeld iets donker-
der, witter of grijzer? Dan kunt u hem laten
roken of in de gewenste tint laten oliën,
beitsen of lakken. Een vloer met een
doorleefde uitstraling wordt gecreëerd
door de vloer te laten verouderen. En om
de houtnerf beter tot zijn recht te laten
komen, kunnen de planken geborsteld
worden.

Wilt u een ruimte omtoveren in een
chique vertrek? Kies dan voor een vloer
met een metallic-look.

Cinzento Custom Made®, uw droomvloer
binnen handbereik.

Customisation

T&G Wood’s Cinzento Custom Made®

programme stands out with its customisa-
tion. We produce the floor you and your
clients want.

In choosing a floor, strength (durability)
and appearance (calm or rough) are
generally the leading factors. Cinzento
Custom Made® offers countless possibili-
ties for floors with a unique colour and
structure. In their natural state most floors
are already very beautiful, but treating
the wood gives the floor components
their own, specific character.

For example, would you like your floor
to be a little darker, a little whiter or a little
greyer? Then you can have it smoked,
or let it be oiled, stained or lacquered in
the desired tint. A floor with a vintage
look is created by having the floor aged.
And to bring out the woodgrain more,
the planks can be brushed.

Would you like to transform a space into a
chic room? Then choose a floor with a
metallic look.

Cinzento Custom Made®, your dream
floor within reach.



Oliën

Het olieproces is gebaseerd op een olie die door
luchtdrogen uithardt. Ook wel oxidatief oliën
genoemd. De olie wordt met walsen aangebracht
en met een pad geboend. Vervolgens droogt de
vloer in rekken. Het gehele proces wordt nauw-
gezet bewaakt om tot een optimaal eindresultaat
te komen. Eén van de grote voordelen van een
geoliede vloer is dat hij onderhoudsarm is.

Beitsen

Wilt u uw vloer een geheel andere kleur geven,
maar wel de houtnerf blijven zien? Dan is beitsen
een goede optie. Het beitsen gebeurt met water-
gedragen beits. Uw vloer kan in elke gewenste
kleur gebeitst worden. Een beschermende olie of
lak zorgt er tenslotte voor dat u jarenlang van uw
vloer kunt genieten.

Lakken

Voor het lakken van de vloeren gebruiken we een
lak op UV-basis, die uithardt door UV-licht. Het is
mogelijk om in verschillende glansgraden te
lakken, van glossy tot mat.

Roken

Het roken van vloeren gebeurt in een speciaal
ontworpen rookkamer. Wij monitoren het proces
voortdurend, waardoor we de hoge kwaliteit van
het roken kunnen waarborgen. Roken wordt
vooral op eiken vloeren toegepast, aangezien
deze houtsoort voldoende tannine (looizuur)
bevat om donker te kleuren. De ambachtelijke
bewerking geeft een karakteristieke bruine kleur
aan de eiken vloer. Voor een donkerbruine kleur
kan de vloer dubbel gerookt worden.

Borstelen

Om de houtnerf beter tot zijn recht te laten komen,
kunt u uw vloer laten borstelen. Door middel van
borstels wordt de vloer opgeruwd waardoor de
structuur beter zichtbaar wordt. De vloer kan
daarna elk gewenste behandeling ondergaan.
Hierdoor is het mogelijk om een unieke uitstraling
te creëren.

Verouderen

Wilt u een splinternieuwe vloer met een ‘ouder-
wetse’ uitstraling? Laat uw vloer dan verouderen
in onze speciaal ontworpen trommelmachine.
Deze machine zorgt ervoor dat uw vloer
honderden jaren oud lijkt.

Bewerkingen / Finishes
Oiling

The oiling process is based on an oil which hardens
through air-drying. This is also known as oxidative
oiling. The oil is applied with rollers and is polished
with a pad. The floor then dries on shelves. The
entire process is carefully monitored to achieve the
best possible end-result. One of the major advan-
tages of an oiled floor is that it requires little main-
tenance.

Staining

Would you like to give your floor an entirely diffe-
rent colour, while still continuing to see the wood-
grain? Then staining is a good option. Staining is
done with water-based stains. Your floor can be
stained to any desired colour. A protective oil or
lacquer then ensures that you can enjoy your floor
for years to come.

Lacquering

To lacquer the floors we use a UV-based lacquer
which hardens through UV light. It’s possible to
lacquer in different gloss levels, from glossy to
matt.

Smoking

Smoking floors is done in a specially-designed
smoking chamber. We monitor the process
constantly, so that we can guarantee the high
quality of the smoking. Smoking is applied
particularly to oak floors, given that this type of
wood contains sufficient tannin to darken in colour.
The traditional treatment gives the floor a charac-
teristic brown colour. The floor can be double-
smoked to achieve a dark-brown colouring.

Brushing

To bring out the woodgrain more, your floor can
be brushed. Brushes are used to roughen the floor,
making its structure more visible. The floor can then
be given any desired treatment. This makes it
possible to create a unique appearance.

Ageing

Would you like to have a brand-new floor with an
‘old-fashioned’ appearance? Then have your floor
aged in our specially-designed drummachine. This
machine ensures that your floor will look hundreds
of years old.



Handgeschaafd

Bij deze bewerking gaan we terug in de tijd. Net
als vroeger worden de ruw gezaagde planken met
de hand geschaafd. Dit geeft een verouderde
look, alsof de vloer slijtage vertoont.

Fijn ingezaagd

Fijn ingezaagde vloeren vertonen nog de zaag-
sneden die de zaag achterlaat na het bewerken
van de delen. Dit geeft de vloer een authentieke
look.

Branden

Bij het branden van een vloer verkoolt het boven-
ste oppervlak, waardoor een diep zwarte kleur
ontstaat. Gebrande vloeren moeten nadien
geolied worden.

Hand-scraping

This treatment takes us back in time. Just as was
done in the past, the rough sawn planks are
scraped by hand. This gives them an aged look, as
though the floor has experienced wear and tear.

Sawn marking

Finely saw-cut floors still show the kerf the saw
leaves after processing the parts. This gives an
authentic look to the floor.

Burning

Burning the floor causes the upper surface to char,
producing a deep black colour. Burnt floors must
be oiled afterwards.
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De 500 Serie biedt u de keuze uit 20 verschillende
trendy kleuren op een geschuurd eiken oppervlak.
Enkele kleurvoorbeelden zijn:

500 Serie / 500 Series
The 500 Series offers you a choice from 20 different
trendy colours on a sanded oak surface.
Some examples are:

1 2 3

Trendy kleuren op een geborsteld eiken oppervlak.
Dat is de 700 Serie.
Enkele kleurvoorbeelden zijn:

700 Serie / 700 Series
Trendy colours on a brushed oak surface. That’s the
700 Series.
Some examples are:

1 2 3

Om een nog sterkere kleur te creëren, wordt het
geborstelde eikenhout eerst gebeitst en vervol-
gens geolied. De 900 Serie biedt u de keuze uit ver-
schillende trendy kleuren.
Enkele kleurvoorbeelden zijn:

900 Serie / 900 Series
To create an even stronger colour, the brushed
oakwood is first stained and is then oiled. The 900
Series offers you a choice from a variety of trendy
colours.
Some examples are:

1 2 3

1 Cinzento 50240

2 Cinzento 50260

3 Cinzento 50300

1 Cinzento 70200

2 Cinzento 70230

3 Cinzento 70300

1 Cinzento 90200

2 Cinzento 90210

3 Cinzento 90220
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Dual Parquet® geschaafd is een gloednieuw
concept. Door de planken niet te schuren na het
schaven, krijgen ze een natuurlijke uitstraling. Een
‘highlight’ voor ieder modern interieur.

Geschaafd / Planed
The Dual Parquet® planed is a brand-new
concept. By not sanding the planks after planing,
they acquire a natural appearance. A ‘highlight’
for every modern interior.

1 2 3

1 dubbel gerookt Cinzento 50310

2 gerookt wit geolied

3 wit geolied

double smoked Cinzento 50310

smoked white oiled

white oiled

Bent u op zoek naar een vloer met een donkere
uitstraling van 200 jaar oud? Het branden van de
eiken vloeren met een geborstelde structuur
garandeert een authentieke look. De Volcano-
vloeren zijn in diverse donkere kleurstellingen te
krijgen. Stuk voor stuk met een rijke uitstraling.

Volcano / Volcano
Are you looking for a floor with a dark 200-year-old
appearance? Burning the oak floors with a
brushed structure guarantees an authentic look.
The Volcano floors are available in a variety of dark
colour schemes. Each and every one has a rich
appearance.

1

1 Etna

2 Vesuvius

3 Salina

4 Stromboli

5 Merapi

6 Hekla

4 5 6

32
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Dual Parquet® has the appearance of
solid wood flooring.

Dual Parquet®, as its name suggests, is
made up of two layers: a plywood
bottom layer and an upper layer in a
wood of your choice.

The product is available in four thicknes-
ses: 20, 15, 12 and 10 mm, with a top layer
of 6, 4 or 3 mm respectively.

The floors are exceptionally stable and,
depending on the wood type and finish,
they have an exceptionally long lifespan.
This 1-strip flooring system is equipped with
tongue and groove joints on all sides, and
is usually available with a bevel. Dual
Parquet® is available in many wood types,
grades and widths. Widths can be mixed
andmatched. The floor can be laid either
‘floating’ or fully glued down.

Dual Parquet® can be delivered either
untreated or as a custom-made product,
in other words treated as you like.

Dual Parquet® heeft de uitstraling van een
massief houten vloer.

Dual Parquet®, de naam zegt het al, is
samengesteld uit 2 lagen: een multiplex
onderlaag en een toplaag in een hout-
soort naar keuze.

Dit product is verkrijgbaar in 4 diktes: 20,
15, 12 en 10 mm met respectievelijk een
toplaag van 6, 4 of 3 mm.

De vloeren zijn uitermate stabiel en heb-
ben, mede afhankelijk van de houtsoort
en afwerking, een zeer lange levensduur.
Deze 1-strook systeemvloer is rondom
voorzien van veer en groef en veelal met
velling leverbaar. Dual Parquet® is
verkrijgbaar in vele houtsoorten, sorterin-
gen en breedtes. Breedtes zijn onderling
te combineren. De vloer is zowel zwevend
als vol verlijmd te leggen.

Dual Parquet® is naast onbehandeld ook
leverbaar als custom-made product, dus
bewerkt naar wens.



20/6 mm breedlamel / multi-layer 1-strip
Een zeer goed alternatief voor een massief houten
vloer is een Dual Parquet® vloer van 20 mm dikte
met een toplaag van 6 mm.

Door de dikke toplaag heeft deze vloer een zeer
lange levensduur. De vloeren zijn met velling te
leveren in onderstaande houtsoorten en breedtes.
Andere houtsoorten en afmetingen zijn op aan-
vraag leverbaar.

Door de ruime keuze in bewerkingen wordt het
mogelijk een vloer geheel naar wens te creëren.
Bewerkingen zoals naturel oliën, kleur oliën, lakken,
beitsen, borstelen, verouderen en roken, maken
uw vloer exclusief.

A Dual Parquet® floor 20 mm thick and with a 6 mm
top layer is a very good alternative to a solid wood
floor.

The thick top layer gives this floor an extremely long
lifespan. The floors can be supplied with bevels in
the wood types and widths below. Other wood
types and dimensions can be delivered on
request.

The wide choice of finishes makes it possible to
create a floor entirely of your own choice. Finishes
such as natural oiling, colour oiling, lacquering,
staining, brushing, ageing and smoking, make your
floor exclusive.

1 2

3 4

Oak (more grades see pages 42/43)

Afzelia Pachyloba

Bras.Jatoba

Merbau

Am.Walnut

1 Eiken (meerdere sorteringen zie blz 42/43)

2 Afzelia Pachyloba

3 Braz.Jatoba

4 Merbau

5 Am.Walnoot

5
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Dikte
Thickness

Opbouw
Construction

Afmetingen

Dimensions

Verpakking
Package

20 mm

Ca. 6 mm toplaag op 14 mm multiplex onderlaag
App. 6 mm top-layer on 14 mm waterproof plywood

Europees Eiken 20 x 190 / 220 / 240 / 260 x 1000 - 2450 mm
overige houtsoorten 20 x 145 / 180 x 1000 - 2450 mm
European Oak 20 x 190 / 220 / 240 / 260 x 1000 - 2450 mm
other wood specs 20 x 145 / 180 x 1000 - 2450 mm

Gebundeld en/of in krimpfolie of karton
Bundled or wrapped in foil

Productinfo / Productinfo

Al onze Eiken Dual Parquet® producten zijn
“custom made” te bewerken. De vloer krijgt de
uitstraling naar wens. (Zie pagina’s 16/17 voor
alle Cinzento bewerkingen).

All our Oak Dual Parquet® products can be
custom-finished. The floor then takes on the
appearance of your choice. (See pages 16/17 for
all Cinzento finishes).

Alternatief voor 20 mm massieve vloeren
Alternative to 20 mm solid floors



Oak (more grades see pages 42/43)

Oak smoked through

Afzelia Pachyloba

Bras.Jatoba

Merbau

Am.Walnut

1 Eiken (meerdere sorteringen zie blz 42/43)

2 Eiken kern gerookt

3 Afzelia Pachyloba

4 Braziliaans Jatoba

5 Merbau

6 Amerikaans Walnoot
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5 6

15/4 mm breedlamel / multi-layer 1-strip
Vanwege het hoge doorlatingscoëfficient is een
Dual Parquet® vloer van 15 mm dik en een top-
laag van 4 mm geschikt voor vloerverwarming.

Deze tweelaagsvloeren zijn verkrijgbaar in eiken en
enkele exotische houtsoorten. Ook bij de 15/4
vloeren zijn de verschillende breedtes onderling
combineerbaar.

Speciaal is de Eiken Rustiek Extra, een ruige vloer
met extra grote noesten. Een garantie voor een
levendig beeld. Verkrijgbaar in 180, 220, 240, 260
en 280 mm breed (sortering zie pagina’s 42/43).

Thanks to its high transmission coefficient, a Dual
Parquet® floor 15 mm thick and with a 4 mm top
layer is suitable for underfloor heating.

These multi-layer floors are available in oak and se-
veral exotic wood types. The various widths can
also be mixed and matched in the 15/4 floors.

A special model is the Oak Rustic Extra, a rugged
floor with oversized knots. This guarantees a lively
impression. Available in 180, 220, 240, 260 and 280
mm widths (see pages 42/43 for grading).
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Productinfo / Productinfo
Dikte
Thickness

Opbouw
Construction

Afmetingen

Dimensions

Verpakking
Package

15 mm

Ca. 4 mm toplaag op 11 mm Berken multiplex onderlaag
App. 4 mm top-layer on 11 mm waterproof plywood

Europees Eiken 15 x 180 / 190 / 220 / 240 / 260 / 280 x 1000 - 2400 mm
overige houtsoorten 15 x 180 x 1000 - 2400 mm
European Oak 15 x 180 /190 / 220 / 240 / 260 / 280 x 1000 - 2400 mm
other wood specs 15 x 180 x 1000 - 2400 mm

Gebundeld en/of in krimpfolie of karton
Bundled or wrapped in foil

Al onze Eiken Dual Parquet® producten zijn
“custom made” te bewerken. De vloer krijgt de
uitstraling naar wens. (Zie pagina’s 16/17 voor
alle Cinzento bewerkingen).

All our Oak Dual Parquet® products can be
custom-finished. The floor then takes on the
appearance of your choice. (See pages 16/17 for
all Cinzento finishes).

Zeer geschikt voor vloerverwarming
Very suitable for underfloor heating



Oak (more grades see page 45)
Eiken (meerdere sorteringen zie blz 45 )

15/4 mm visgraat / herringbone
Het traditionele visgraatpatroon van Dual Parquet®

is in een tweelagensysteem kant-en-klaar verkrijg-
baar. Deze vloer is eenvoudig te leggen, waardoor
het mooie resultaat snel zichtbaar wordt.

Door de variatie in grootte van het visgraatpatroon
kan voor elk vertrek een passende oplossing ge-
vonden worden.

The traditional herringbone pattern of Dual
Parquet® is available ready-made in a multi-layer
system. This floor is easy to lay, so that the
beautiful result is quickly visible.

The variations in sizes of the herringbone pattern
mean that a suitable solution can be found for
every room.

10/4 mm stroken/visgraat / strips/herringbone
Een kleinere variant op bovenstaande visgraat-
vloeren is onze Mini Dual. Op pagina 47 leest u
meer over deze tweelaagse vloeren met een dikte
van 10 mm.

A smaller variant on the herringbone floors above
is our Mini Dual. On page 47 you can read more
about this dual-layer floor with a thickness of
10 mm.
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Productinfo / Productinfo
Dikte
Thickness

Opbouw
Construction

Afmetingen
Dimensions

Verpakking
Package

15 mm

Ca. 4 mm toplaag op 11 mm Berken multiplex onderlaag
App. 4 mm top-layer on 11 mm waterproof plywood

Europees Eiken 15 x 120 x 600 m / 15 x 140 x 700 mm / 15 x 180 x 900 mm
European Oak 15 x 120 x 600 m / 15 x 140 x 700 mm / 15 x 180 x 900 mm

Gebundeld en/of in krimpfolie of karton
Bundled or wrapped in foil

Al onze Eiken Dual Parquet® producten zijn
“custom made” te bewerken. De vloer krijgt de
uitstraling naar wens. (Zie pagina’s 16/17 voor
alle Cinzento bewerkingen)

All our Oak Dual Parquet® products can be
custom-finished. The floor then takes on the
appearance of your choice. (See pages 16/17 for
all Cinzento finishes).

Traditioneel visgraatpatroon
Traditional herringbone pattern

Dikte
Thickness

Opbouw
Construction

Afmetingen
Dimensions

Verpakking
Package

10 mm

Ca. 4 mm toplaag op 6 mm multiplex onderlaag
App. 4 mm top-layer on 6 mm waterproof plywood

Europees Eiken 10 x 70 / 90 mm stroken 10 x 70 x 490 en 10 x 90 x 450 mm visgraat
European Oak 10 x 70 / 90 mm strips 10 x 70 x 490 en 10 x 90 x 450 mm herringbone

Gebundeld en/of in krimpfolie of karton
Bundled or wrapped in foil



12/3 mm breedlamel / multi-layer 1-strip
Thanks to its high transmission coefficient, a Dual
Parquet® floor 12 mm thick and with a 3 mm top
layer is very suitable for underfloor heating.

This double-layer floor is available in oak. The
various widths can also be mixed and matched in
the 12/3 mm floors.

Available in 180, 220 and 240 mm widths.

Deze vloeren worden vanwege de geringe dikte
vaak gebruikt als renovatievloer.

Because of their minimal thickness these floors are
often used as renovation floors.

10/3 mm breedlamel / multi-layer 1-strip

Oak (more grades see page 42/43)
Eiken (meerdere sorteringen zie blz 42/43)

Oak (more grades see pages 43/43)
Eiken (meerdere sorteringen zie blz 42/43)

Vanwege het hoge doorlatingscoëfficiënt is een
Dual Parquet® vloer van 12 mm dik en een toplaag
van 3 mm uitermate geschikt voor vloerverwar-
ming.

Deze tweelaagsvloer is verkrijgbaar in eiken. Ook
bij de 12/3 mm vloeren zijn de verschillende breed-
tes onderling combineerbaar.

Verkrijgbaar in 180, 220 en 240 mm breed.
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Productinfo / Productinfo
Dikte
Thickness

Opbouw
Construction

Afmetingen
Dimensions

Verpakking
Package

Dikte
Thickness

Opbouw
Construction

Afmetingen
Dimensions

Verpakking
Package

12 mm

Ca. 3 mm toplaag op 9 mm Berken multiplex onderlaag
App. 3 mm top-layer on 9 mm waterproof plywood

Europees Eiken 12 x 180 / 220 / 240 x 1000 - 2400 mm
European Oak 12 x 180 / 220 / 240 x 1000 - 2400 mm

Gebundeld en/of in krimpfolie of karton
Bundled or wrapped in foil

10 mm

Ca. 3 mm toplaag op 7 mm Berken multiplex onderlaag
App. 3 mm top-layer on 9 mm waterproof plywood

Europees Eiken 10 x 180 x 1000 - 2400 mm
European Oak 10 x 180 x 1000 - 2400 mm

Gebundeld en/of in krimpfolie of karton
Bundled or wrapped in foil

Al onze Eiken Dual Parquet® producten zijn
“custom made” te bewerken. De vloer krijgt de
uitstraling naar wens. (Zie pagina’s 16/17 voor
alle Cinzento bewerkingen)

All our Oak Dual Parquet® products can be
custom-finished. The floor then takes on the
appearance of your choice. (See pages 16/17 for
all Cinzento finishes).

Geschikt voor renovatie
Suitable for renovation
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Ariket® vloeren danken hun populariteit
aan de ruime keuze in houtsoorten. Deze
15 mm dikke vloeren zijn verkrijgbaar in
een 1-strook lamel, een 3-strooks lamel en
een Fine Line. Bij alle drie is er sprake van
een ruime keuze in houtsoorten en
sorteringen.

De Ariket® vloeren zijn opgebouwd uit 3
lagen: een 4 mm toplaag, een Hevea
tussenlaag en een vuren onderlaag. Door
de stabiele Hevea tussenlaag zijn de
meeste houtsoorten geschikt voor vloer-
verwarming.

Onze Ariket® producten zijn rondom voor-
zien van het 5Gc clicksysteem. Leggen
gaat hierdoor niet alleen sneller, de
flexibele kopse veer zorgt ook voor een
eenvoudige installatie en een gegaran-
deerd perfect resultaat.

Ariket® floors owe their popularity to the
wide choice of wood types. These 15 mm
thick floors are available in a 1-strip plank,
a 3-strip plank and a Fine Line. With all
three there is a wide choice of wood
types and grades.

The Ariket® floors are made up of three
layers: a 4 mm top layer, a Hevea middle
layer and a pinewood bottom layer. The
stable Hevea middle layer makes most
wood types suitable for underfloor
heating.

Our Ariket® products are equipped with
the 5Gc click system on all sides. Not only
does this speed up laying, but the flexible
tongue on the crosscut edge also ensures
easy installation and a guaranteed
perfect result.



15 mm 1-strook lamel / 3-layer 1-strip
Deze 15 mm dikke Ariket® vloer is verkrijgbaar in
veel houtsoorten en veelal met velling. De breed-
tes van de houtsoorten zijn 145 mm, 190 mm of
240 mm. De vloeren zijn voorzien van het 5Gc
clicksysteem, wat het leggen vereenvoudigt en
versnelt.

This 15 mm thick Ariket® floor is available in many
wood types, often with a bevel. The widths of the
wood types are 145 mm, 190 mm or 240 mm. The
floors are equipped with the 5Gc click system,
which simplifies and speeds up laying.

1 4

12

13

6

11

2 3 4

5 7 8

9 10

1 Eiken (meerdere sorteringen zie blz 47)

2 Eiken gerookt geolied

3 Eiken gerookt wit geolied

4 Eiken geborsteld geolied

5 Eiken geborsteld wit geolied

6 Eiken kern gerookt

7 Afzelia

8 Amoora

9 Amerikaans Walnoot

10 Canadees Maple

11 Merbau

12 Teak

13 Wengé

Oak (more grades see page 47)

Oak smoked oiled

Oak smoked white oiled

Oak brushed oiled

Oak brushed white oiled

Oak through and through smoked

Afzelia

Amoora

American Walnut

Canadian Maple

Merbau

Teak

Wenge



33

Al onze Eiken Ariket® producten zijn “custom
made” te bewerken. De vloer krijgt de uitstraling
naar wens. (Zie pagina’s 16/17 voor alle
Cinzento bewerkingen).

All our Oak Ariket® products can be custom-
finished. The floor then takes on the appea-
rance of your choice. (See pages 16/17 for all
Cinzento finishes).

Productinfo / Productinfo
Dikte
Thickness

Opbouw
Construction

Afmetingen
Dimensions

Afwerking
Finishing

Verpakking
Package

15 mm

Ca. 4 mm toplaag op Hevea tussenlaag en vuren onderlaag. Ariloc Välinge clicksysteem.
App. 4 mm top-layer on Hevea middle layer an pine backing.

15 x 145/190/240 x 1800/2100 mm
15 x 145/190/240 x 1800/2100 mm

5x gelakt met UV lak of 2x UV geolied.
5 times UV Acryl lacquer or 2 times UV oil.

Karton en rondom in de krimpfolie. Inclusief leginstructie.
145 mm breed: 6 delen per pak = 1,827 m². 60 pakken per pallet = 109,620 m²
190 mm breed: 6 delen per pak = 2,394 m². 48 pakken per pallet = 114,910 m²
240 mm breed: 6 delen per pak = 3,024 m². 40 pakken per pallet = 120,960 m²

Bundled and wrapped in foil. Including English installation instruction.
145 mm width: 6 pieces per package = 1,827 m². 60 packages per pallet = 109,620 m²
190 mm width: 6 pieces per package = 2,394 m². 48 packages per pallet = 114,910 m²
240 mm width: 6 pieces per package = 3,024 m². 40 packages per pallet = 120,960 m²

Ruime keuze in houtsoorten
Wide choice of wood types



15 mm 3-strook lamel / 3-layer 3-strip
Een echte klassieker in het Ariket® vloeren-
assortiment is de 3-strooks lamelparketvloer. De 15
mm dikke lamel is voorzien van 4 mm toplaag
waarop 3 stroken massief hout verlijmd zijn.
De breedte van een lamel is 210 mm. De Ariket®

3-strooks lamellen zijn rondom voorzien van het
5Gc click-systeem, wat het leggen vereenvoudigt
en versnelt.

An absolute classic in the Ariket® floor range is
the 3-strip plank floor. The 15 mm thick plank is
equipped with a 4 mm top layer on which 3 strips
of solid wood have been glued. The width of a
plank is 210 mm. The Ariket® 3-strip planks are
equipped with the 5Gc click system, which simpli-
fies and speeds up laying.

1 2 3

6

10

4 5

7 8 9

1 Eiken (meerdere sorteringen zie blz 46)

2 Eiken gerookt wit geolied

3 Eiken kern gerookt

4 Afzelia

5 Amerikaans Walnoot

6 Canadees Maple

7 Hevea

8 Merbau

9 Teak

10 Wengé

Oak (more gradess see page 46)

Oak smoked white oiled

Oak through and through smoked

Afzelia

American Walnut

Canadian Maple

Hevea

Merbau

Teak

Wenge
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All our Oak Ariket® products can be custom-
finished. The floor then takes on the appea-
rance of your choice. (See pages 16/17 for all
Cinzento finishes).

Productinfo / Productinfo
Dikte
Thickness

Opbouw
Construction

Afmetingen
Dimensions

Afwerking
Finishing

Verpakking
Package

15 mm

Ca. 4 mm toplaag op Hevea tussenlaag en vuren onderlaag. Ariloc Välinge clicksysteem.
App. 4 mm top-layer on Hevea middle layer an pine backing.

15 x 210 x 2200 mm
15 x 210 x 2200 mm

5x gelakt met UV lak of 2x UV geolied.
5 times UV Acryl lacquer or 2 times UV oil.

Karton en rondom in de krimpfolie incl. leginstructie.
6 delen per pak= 2,772 m². 48 pakken per pallet = 124,74 m²
Including English installation instruction.
6 pieces per package = 2,772 m². 48 packages per pallet = 124,74 m²

Al onze Eiken Ariket® producten zijn “custom
made” te bewerken. De vloer krijgt de uitstraling
naar wens. (Zie pagina’s 16/17 voor alle
Cinzento bewerkingen).

Klassiek 3 stroken patroon
Classic 3-strip pattern





37

De eiken vloeren van Design Parquet® zijn
vooral bekend om hun rustige structuur.

Deze breedlamel van 189 mm is op-
gebouwd uit 3 lagen: een eiken toplaag,
een vuren tussenlaag en een vuren
onderlaag. De totale dikte is 15 mm.

De vloeren van Design Parquet® hebben
een zeer eigentijdse uitstraling en maken
van elke ruimte een mooi geheel.

De 3-laagsvloeren van Design Parquet®

zijn verkrijgbaar in vele sorteringen en zijn
zowel onbehandeld als kant-en-klaar
leverbaar. Custom-made, dus volledig
naar wens behandelen is ook mogelijk.

The Design Parquet® oak floors are
renowned mainly for their calm structure.

This wide plank of 189 mm is made up of
three layers: an oak top layer, a pine-
wood middle layer and a pinewood
bottom layer. The total thickness is 15 mm.

The Design Parquet® floors have a very
contemporary appearance and turn any
space into a beautiful entity.

The 3-layer floors of Design Parquet® are
available in many grades, and can be
supplied both untreated and ready-
made. Custom-made, in other words
treated entirely to your choice, is also
possible.



15/4 mm breedlamel / 3-layer 1-strip
De Eiken vloeren van Design Parquet® hebben een
zeer eigentijdse uitstraling en maken van elke
ruimte een mooi geheel.

Eén van de bekendste Design Parquet® producten
is de Eiken Rustiek Extra. Zijn zwart gestopte uiterlijk
geeft een robuuste uitstraling. (Zie ook pagina 49).

The Oak Design Parquet® floors have a very con-
temporary appearance and turn any space into a
beautiful entity.

One of the best-known Design Parquet® products is
the Oak Rustic Extra. The black-filled exterior exu-
des a solid aura. (See also page 49).

1 2

3 4

Oak (more grades see page 49)

Oak white oiled

Oak brushed oiled

Oak smoked white oiled

1 Eiken (meerdere sorteringen zie blz 49)

2 Eiken wit geolied

3 Eiken geborsteld geolied

4 Eiken gerookt wit geolied
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Productinfo / Productinfo
Dikte
Thickness

Opbouw
Construction

Afmetingen
Dimensions

Afwerking
Finishing

Verpakking
Package

15 mm

Ca. 3,5 mm eiken toplaag op vuren tussenlaag en vuren onderlaag.
App.3,5 mm Oak top-layer on pine middle layer and pine backing.

15 x 189 x 1860 mm
15 x 189 x 1860 mm

5x UV gelakt of 2x naturel geolied.
5 times UV lacquering or 2 times natural oil.

Karton en rondom in de krimpfolie.
8 delen per pak = 2,812 m². 40 pakken per pallet = 112,48 m².
8 pieces per package = 2,812 m². 40 packages per pallet = 112,48 m².

Al onze Eiken Design Parquet® producten zijn
“custom made” te bewerken. De vloer krijgt de
uitstraling naar wens. (Zie pagina’s 16/17 voor
alle Cinzento bewerkingen).

All our Oak Dual Parquet® products can be
custom-finished. The floor then takes on the
appearance of your choice. (See pages 16/17
for all Cinzento finishes).

Eigentijdse uitstraling
Contemporary appearance
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Sorteringen / Grading

Naast de keuze voor de juiste houtsoort
voor uw vloer is er, met name in eiken,
ook vaak nog een keuze te maken in de
sortering.

Een sortering geeft aan of de houtsoort
een rustig of ruig beeld heeft. Dit beeld
wordt gevormd door meerdere natuur-
lijke aspecten van een plank: nerven,
noesten, kopse scheuren, maar ook spint
en kleurverschillen.

De sorteringen zijn vaak lastig te om-
schrijven. Uiteraard is geen enkele boom
gelijk, waardoor elke plank uniek is in kleur
en uitstraling. Maar om u toch een
indicatie te geven volgen op de
volgende pagina’s enkele foto’s die een
beeld geven van de verschillende
sorteringen.

In addition to choosing the right wood
type for your floor, there is often also a
choice of grades to bemade, particularly
in oak.

A grading indicates whether the wood
type radiates a calm or rough aura.
This aura is formed by several natural
aspects of a plank: grain, knots or tearing
against the grain, as well as sapwood and
colour differences.

The grades are often difficult to describe.
Naturally no two trees are the same,
making every plank unique in colour and
appearance. But to give you an
indication nevertheless, photos are shown
on the following pages which give an
impression of the various grades.



Prime

Rustiek A / Rustic A

1-Bis

Sorteringen / Grading
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Rustiek Extra / Rustic Extra

Rustiek AB / Rustic AB
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Natuur / Nature

Rustiek / Rustic

Sorteringen / Grading



Natuur / Nature

Select / Select

Rustiek / Rustic

Sorteringen / Grading
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Rustiek AB / Rustic AB

Natuur / Nature
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Rustiek / Rustic

Natuur / Nature

Sorteringen / Grading

Rustiek Extra / Rustic Extra



Om de vloer in optimale conditie te houden is goed
onderhoud van belang. Dankzij meerdere innovaties zijn
onderhoudsproducten de laatste jaren milieu- en
gebruiksvriendelijker geworden. Voor de Cinzento
geoliede vloeren zijn speciaal ontwikkelde onderhouds-
producten verkrijgbaar (op kleur).

Good maintenance is important to keep the floor in op-
timum condition. Thanks to several innovations, mainte-
nance products have become more environmentally
and user-friendly in recent years. Specially-developed
maintenance products are available (by colour) for the
Cinzento oiled floors.

Onderhoud / Maintenance



Een houten vloer gaat prima samen met vloerverwar-
ming. T&G Wood heeft al jaren goede ervaringen met
deze combinatie, in het bijzonder met Dual Parquet®,
Ariket® en Design Parquet®.

Wel moet in acht genomen worden dat de totale dikte
van de vloer niet meer is dan 15 mm. Tevens adviseren
wij niet breder te installeren dan 220 mm. Verder zijn ook
niet alle houtsoorten geschikt voor vloerverwarming.

Grote veranderingen in temperatuur en/of lucht-
vochtigheid kunnen hun uitwerking op uw houten vloer
hebben. U dient daarom te allen tijde rekening te
houden met het opstookprotocol van de vloer-
verwarming. Daarmee voorkomt u problemen.

A wooden floor is eminently suitable for underfloor hea-
ting. T&G Wood has had excellent experience with this
combination for years, particularly with Dual Parquet®,
Ariket® and Design Parquet®.

What does have to be taken into account however, is
that the total thickness of the floor should not be more
than 15 mm. We also advise not installing wider than 220
mm. Neither are all wood types suitable for underfloor
heating.

Major fluctuations in temperature and/or humidity may
affect your wooden floor. So you should take the
heating procedures of the underfloor heating system into
account at all times. This will prevent any problems.

Vloerverwarming / Floorheating
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T & G Wood International B.V.
Darwinstraat 33
6718 XR Ede
The Netherlands

T: 0031 (0) 318 - 437 111
F: 0031 (0) 318 - 625 390
E: info@tg-wood.com
I: www.tg-wood.com


