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MAAK KENNIS MET 
DE UITGEBREIDE COLLECTIE PVC-VLOEREN 

VAN DOUWES DEKKER

DOUWES DEKKER PVC-VLOEREN ZIJN UITERMATE  
GESCHIKT IN COMBINATIE MET VLOERVERWARMING

Bekend van:

RUSTIG & ROMANTISCH / PUUR & INTENS 
SEREEN & RUSTIEK / STOER & KRACHTIG

OndernemendTibetaanse steen grijs

Ondernemend
Ruwe plank amandel



RUSTIG & ROMANTISCH
LICHT // PASTEL // LIEF // PUUR

Deze stijl kenmerkt zich door een frisse, lichte basis 
 gecombineerd met zachte materialen in pasteltinten. We 
zien veel softe, vergrijsde kleuren zoals beige, lichtgrijs en 
wit. Een grote vaas gekleurde bloemen, verlichting met een 
fijne draadconstructie en pastel  accessoires in oudroze en 
mintgroen en maken het helemaal af en geven je interieur 
een extra romantische inslag.

Ambitieus  /  Lange plank gletsjer

PUUR & INTENS 

NATUURLIJK //  WOL // HOUT // PLANTEN

Een stijl waarin veel grijs- en bruintinten worden  gebruikt en 
waar natuurlijke materialen, zoals wol en vilt, de boven toon  
voeren. Populair zijn texturen met een doorleefde of 
verweerde look zoals hout met zichtbare noesten. Rustieke 
vloeren in diepe grijstinten zijn een ideale basis voor deze stijl 
en gaan mooi samen met de grijsgroene planten.

Ondernemend  /  Ruwe plank chia

STOER & KRACHTIG
INDUSTRIEEL // CONTRAST // LEER 

Een industriële stijl geïnspireerd door oude loodsen 
en fabrieken met spannende contrasten. Robuust 
hout, glas, beton, leer en staal zijn materialen die veel  
gebruikt worden. Basistinten zijn zwart en wit, met 
diepe contrasten in antraciet, cognac en diepgroen. 

Ambitieus  /  Trendy visgraat caramel

SEREEN & RUSTIEK 
NATUURLIJK // WARM // TON-SUR-TON 

De warme en natuurlijke materialen in deze rustieke  
stijl stralen eenvoud en rust uit. Op de vloer zien 
we een rustieke basis van hout met veel tekening.  
Daarop een enorme hoekbank, een dik kleed en stevige  
accessoires. Vergrijsde tinten spelen een belangrijke 
rol in het kleurenpalet. 

Ambitieus  /  Riante plank kandij



OVER DE VLOER BIJ
GRAFISCH ONTWERPER 

& INTERIEURSTYLIST
CHRISTA
VISSER

Christa Visser (40) runt een eigen dtp- en ontwerp-
studio en verhuisde onlangs met haar zoon, 
 dochter en de honden Ducky en James naar een 
 nieuwe  woning. Met haar liefde voor interieur en 
styling de ideale gelegenheid om haar nieuwe 
huis  helemaal opnieuw en naar eigen smaak in 
te  richten.  Natuurlijk hoorde daar ook een nieuwe 
vloer bij. Deze moest stijlvol en comfortabel zijn, 
maar zeker ook tegen een stootje kunnen.

Christa: “Ik hou van een strakke, opgeruimde woonstijl. 
Voor een beetje warmte speel ik graag subtiel met kleur 
in de accessoires. Voor de vloer was ik op zoek naar een 
stoere basis met een industriële uitstraling. Tijdens 
mijn zoektocht kwam ik al gauw bij de Tibetaanse steen 
uit de Ondernemend-serie van Douwes Dekker terecht: 
een pvc-vloer in tegelvorm met een natuurgetrouwe 
steenstructuur. Ik wist het meteen: dit is hem!”

Een van haar basiseisen was een sterke, krasbestendige  
vloer. Met twee jonge kinderen en huisdieren geen 
overbodige luxe. “Ik wil me niet bij iedere slag of stoot 

druk hoeven te maken om beschadigingen aan de vloer. 
Dankzij de slijtlaag van 0,55 mm dik zijn de nagels van 
de honden geen probleem en kunnen de kinderen  zonder 
zorgen in en uit rennen. Omdat pvc warm aanvoelt, 
 spelen zij graag met hun vriendjes op de vloer. Ook fijn: 
pvc is geluiddempend dus geen  getik van dieren nagels, 
gekras van schuivende meubels,  stampende kinder-
voeten of vallend speelgoed.”

Geen verrassing dat onderhoudsvriendelijkheid ook 
op haar wensenlijstje stond. “Als ik even geen zin heb 
om de stofzuiger te pakken en tussendoor toch extra 
schoon wil maken, haal ik zand, kruimels en dieren-
haren gemakkelijk weg met een stofwisser of zachte 
bezem. Regelmatig een sopje met milde zeep speciaal 
voor pvc-vloeren doet de rest, makkelijk toch?”

Last but not least is de vloer ook nog eens geschikt 
voor vloerverwarming. “Hoeven we ons geen zorgen te 
 maken over koude voeten, heerlijk!” Haar gouden tip: 

“Oriënteer je van tevoren goed bij de keuze voor een 
nieuwe vloer en zet voor jezelf duidelijk op een rij wat 
je wensen zijn. Er is tegenwoordig heel veel mogelijk, 
de ideale vloer voor jouw persoonlijke woonsituatie 
 bestaat echt!”

�  Ondernemend 
Tibetaanse steen zwart



F O L D  D O W N

DOUWES DEKKER PVC-VLOEREN ZIJN UITERMATE GESCHIKT 
IN COMBINATIE MET VLOERVERWARMING

AVONTUURLIJK

  1.  Levendige plank cashew
  2.  Levendige plank maanzaad
  3.  Levendige plank sesam

  4. Levendige plank pecan
  5. Levendige plank quinoa
  6. Levendige plank pijnboompit

  7. Extra lange plank cashew
  8. Extra lange plank zonnebloempit
  9. Extra lange plank sesam

VIND JE DEALER OP WWW.DOUWESDEKKER.NL 
EN VOLG ONS OP
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ONDERNEMEND

AMBITIEUS

  1.  Landelijke plank havermout
  2.  Landelijke plank macadamia
  3.  Landelijke plank zonnebloempit

  4. Ruwe plank chia
  5. Ruwe plank amandel

  6. Tibetaanse steen grijs
  7. Tibetaanse steen zwart

      Riante plank
  1.  Riante plank nougat
  2.  Riante plank stroop
  3.  Riante plank drop
  4. Riante plank kandij
  5. Riante plank pepermunt
  6. Riante plank zoethout

      Lange plank
  7. Lange plank strand
  8. Lange plank vulkaan
  9. Lange plank gletsjer

       Visgraat 
10. Trendy visgraat caramel
11. Trendy visgraat salmiak
12. Trendy visgraat kaneel
13. Trendy visgraat honing

       Tegel 
14. Carré tegel leem
15. Carré tegel beton
16. Carré tegel kiezel
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WATERVASTE COLLECTIE


