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ZO. . .

U overweegt een vloer in hout... helemaal terecht! Geen 
enkel ander materiaal kan tippen aan de warmte, het 
gevoel en de natuurlijke charme van een parketvloer. 
Maar hoe kiest u nu de ideale houten vloer voor uw 
woning, uw gezin en uw smaak?

De markt wordt overspoeld met ‘parketplanken’ vanuit 
alle hoeken van de wereld. Wie ze maakt, hoe ze gemaakt 
worden en of de kwaliteit gewaarborgd is... u hebt er het 
raden naar. Bovendien ziet u in het overaanbod door de 
bomen letterlijk het bos niet meer. 

 

Het is onze wens om van uw keuze voor een houten 
vloer een aangename beleving te maken. Met relevante 
producten, correcte informatie, representatieve stalen 
én door een samenwerking met vakmensen die de 
productkennis hebben om u te begeleiden bij uw keuze.

U focust gewoon op wat u echt graag ziet, op wat 
goed voelt en bij u past. Wij nemen de kwaliteit, de 
duurzaamheid en het onderhoudsgemak voor onze 
rekening.

Veel plezier met het ontdekken van onze collecties.

Met vriendelijke groeten,

Frédéric Cras
CEO houtgroep Cras



in deze brochure laten we u onze 9 collecties ontdekken.

informeer u over de specifieke technische eigenschappen 

van elke collectie en beleef het verhaal van de mensen 

die voor u reeds hun keuze maakten.
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LOFT

de massieve planken uit de loft-

collectie zijn geborsteld, gekleurd 

en mat afgewerkt met een 

onderhoudsvriendelijke kunstharsolie.

dubois-parquet koos 8 kleuren die 

de verschillende uitsorteringen in 

franse eik doen schitteren in elk 

interieur.

typisch loft

 

 

Planken : in diverse lengtes en breedtes
afwerking : geborsteld, gekleurd en geölied
8 Kleuren : sand, snow, mist, rain, mud, fog, storm, lava
Uitsortering : 1e keuze, 1 bis, rustiek a, rustiek B (p.76)
Dragers :
- Franse eik massief 
  op dikte 14 of 21 mm - met V-voeg
- eik halfmassief op berkenmultiplex : 
  op dikte 12, 15 of 20 mm - met V-voeg

Liesbet en Giel betrokken recent een appartement 
in het stadscentrum. Een massieve vloer uit de Loft- 
collectie is hun eerste duurzame investering.
Kleur ‘snow’ paste perfect in hun interieurplannen. 

LOFt snOW

LOFt snOW
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07.

LOFT SAND

08.

LOFT SNOW



LOFt snOW



11.

LOFT MIST

12.

LOFT RAIN



14.

LOFT FOG

13.

LOFT MUD



15.

LOFT STORM

16.

LOFT LAVA



BEa WOOnt in EEn CHarMant OUDHErEnHUis En HOUDt Van DE 
GEZELLiGE WarME sFEEr. ZE KOOs VOOr DE LUMBEr MOntana.
BEa WOOnt in EEn CHarMant OUDHErEnHUis En HOUDt Van DE 
GEZELLiGE WarME sFEEr. ZE KOOs VOOr DE LUMBEr MOntana.

LEGEND

de rustieke planken van de 

legend-collectie zijn 17 cm breed. 

Ze ondergingen een 

verouderingstechniek en werden 

daarna getint en geolied. 

elke plank vertelt een eigen 

verhaal.

18.

typisch legend

 

 

Planken : breedte 17 cm
afwerking : verouderd, gekleurd en geölied
4 Kleuren : church, monastery, convent, abbey
Uitsorteringen : rustiek a, rustiek B (p.76)
Dragers :
- Franse eik massief 
  op dikte 14 of 21 mm - zonder V-voeg
- eik halfmassief op berkenmultiplex : 
  op dikte 12, 15 of 20 mm - met V-voeg

Francis en Yvette zochten een zorgeloze- en 
onderhoudsvriendelijke vloer met een authentiek
uitzicht. Hun keuze viel op de brede, karaktervolle 
planken met tint ‘abbey’ uit de Legend-collectie. 

LEGEnD CHUrCHLEGEnD aBBEY



19.

LEGEND CHURCH

20.

LEGEND MONASTERY



21.

LEGEND CONVENT

22.

LEGEND ABBEY



LIFE

Het dwarse relief maakt de massieve

planken van de life-collectie uniek. 

Ze hebben een ruw uiterlijk, maar 

voelen dankzij het borstelwerk zacht 

aan. De doorleefde ‘look’ werd 

bekomen door de combinatie van

een patine en een gekleurde olie.

Drie ingrediënten maken de gezelligheid in deze 
keuken : het lekkere eten van Griet, het leuke spel 
van anna... en de massieve ‘Life grey’ parketvloer.

24.

typisch life

Planken : breedte 9 of 11 cm, wisselende lengtes
afwerking : reliëf effect, geborsteld, gekleurd en geölied
6 Kleuren : earth, bright, grey , black, muscat, naturella
Uitsortering : 1 bis of rustiek a (p.76)
Drager : Franse eik massief 
             in dikte 14 of 21 mm - zonder V-voeg

LiFE BLaCKLiFE GrEY



25.

LIFE EARTH

26.

LIFE BRIGHT



27.

LIFE GREY

28.

LIFE BLACK



29.

LIFE MUSCAT

30.

LIFE NATURELLA



LINES

Extra smal is in. het lijnenspel van 

de smalle massieve stroken uit de 

lines-collectie geeft een dynamiek 

aan uw interieur.

de stroken zijn geborsteld en 

afgewerkt met een speciale patine en 

een gekleurde olie.

architect Joris tekent strakke, maar toch gezellige 
interieurs. Ook in zijn eigen loft ligt dus beslist een 
houten vloer. Joris koos deze ‘Lines-Old Wood’ voor 
het lijnenspel en de rijke kleurschakeringen.

32.

typisch lines

Planken : breedte 4 cm, wisselende lengtes
afwerking : geborsteld, gekleurd en geölied
5 Kleuren : earth, bright, old wood*,  
                estrella, muscat, naturella  
   * verouderd ipv geborsteld
Uitsortering : 1 bis (p.76)
Drager : Franse eik massief 
             in dikte 14 mm - zonder V-voeg

LinEs OLD WOOD LinEs OLD WOOD



33.

LINES EARTH

34.

LINES BRIGHT



35.

LINES OLD WOOD

36.

LINES ESTRELLA



LinEs EstrELLa

37.



39.

LINES MUSCAT

40.

LINES NATURELLA



Wanneer tineke even kan ontspannen, dan is dat 
met een goed boek... maar zonder schoenen.
Daarvoor heeft ze een veel te goed contact 
met haar massieve Litho-theatre vloer.

LitHO tHEatrE - BrUsHED

LitHO MUsEUM - DaMaGED

LITHO

een uniek procede, met impact op de 

kleur en het oppervlak, maakt elke 

plank uit de litho-collectie 

authentiek en karaktervol. de eiken 

planken uit frankrijk lijken al een 

leven achter zich te hebben.

42.

typisch LITHO

 

 

Planken : in diverse lengtes en breedtes
afwerking : uniek procédé waarbij wordt ingewerkt op de looizuren 
                 die in het hout aanwezig zijn,  
                 eindlaag is een olie/was combinatie
2 Kleuren : theatre, museum
2 Oppervlaktes : damaged (verouderd),  brushed (diep uitgeborsteld)
Uitsortering : 1 bis, rustiek a of rustiek B (p.76)
Dragers : - Franse eik massief op dikte 14 of 21 mm - zonder V-voeg
              - eik halfmassief op berkenmultiplex   
                op dikte 12, 15 of 20 mm - met V-voeg



43..

LITHO MUSEUM DAMAGED

44.

LITHO THEATRE DAMAGED



45.

LITHO MUSEUM BRUSHED

46.

LITHO THEATRE BRUSHED



LitHO tHEatrE BrUsHED 

47.



LIVING COLOuR NEW

eiken planken worden voor deze 

collectie afgewerkt met twee lagen 

sterke pu-lak.

living colour new koppelt het 

natuurlijke en warme van houten 

vloeren aan de veelzijdigheid van 

kleurverf.

50.

Liam en Kiara zien er altijd even schattig uit.
Maar als deze ‘Living Colour new’ vloer kon praten...
Gelukkig is het gelakte oppervlak (mams en paps kozen 
voor kleur 19th street) bestand tegen de intensieve 
spelletjes van deze twee bengels.

typisch LIving colour new

 

 

Planken : in diverse lengtes en breedtes
afwerking : geborsteld en 2 lagen PU-lak
4 Kleuren : 10th street, 13th street, 16th street, 19th street 
Uitsortering : rustiek a, rustiek B (p.76)
Dragers :
- Franse eik massief 
  op dikte 14 of 21 mm - met V-voeg
- eik halfmassief op berkenmultiplex : 
  op dikte 12, 15 of 20 mm - met V-voeg

LiVinG COLOUr nEW - 19tH strEEt LiVinG COLOUr nEW - 19tH strEEt



51.

LIVING COLOuR NEW 10TH STREET

52.

LIVING COLOuR NEW 13TH STREET



53.

LIVING COLOuR NEW 16TH STREET

54.

LIVING COLOuR NEW 19TH STREET



LIVING COLOuR VINTAGE

de massieve planken uit deze 

collectie lijken gered uit een 

pakhuis dat rijp was voor de sloop.

ze zijn verouderd, geschilderd en 

gebruikt... klaar voor een tweede 

leven bij u thuis.

56.als sofie en Ella het in een kussengevecht opnemen tegen Kurt 
en Marie, dan is er even strijd in dit warme gezin. Over hun 
nieuwe ‘Brooklyn’ vloer uit de Living Colour Vintage collectie is 
er echter altijd eensgezinde tevredenheid...

typisch LIving colour vintage

Planken : in diverse lengtes en breedtes
afwerking : veroudering  hout, grondverf, eindlaag,
  veroudering van de eindlaag en olie/was laag
4 Kleuren : Brooklyn, Bronx, Manhattan, Meat District
Uitsortering : rustiek a, rustiek B (p.76)
Dragers :
- Franse eik massief 
  op dikte 14 of 21 mm - kanten verouderd
- eik halfmassief op berkenmultiplex : 
  op dikte 12, 15 of 20 mm - met V-voeg

LiVinG COLOUr VintaGE - BrOOKLYn LiVinG COLOUr VintaGE - BrOOKLYn



57.

LIVING COLOuR VINTAGE BROOKLYN

58.

LIVING COLOuR VINTAGE Bronx



59.

LIVING COLOuR VINTAGE MANHATTAN

60.

LIVING COLOuR VINTAGE MEAT DISTRICT



long island

LONG ISLAND combineert smalle, 

geparelstraalde planken van 7 of 9 

cm met een kleurafwerking en een 

OLIE/WAS eindLAAG. 

het resultaat is robust en eigentijds. 

Een strak interieur, extra licht en deze warme visgraat 
uit de Long island-collectie: dé combinatie voor een 
gezellige leefruimte om van te genieten. intussen ook 
de favoriete speelplek van poes Cleo!

62.

typisch LONG ISLAND

Planken : breedte 7 of 9 cm, diverse lengtes
afwerking : geparelstraald, gekleurd en olie/was laag
4 Kleuren : oyster bay, seacliff, rockville, oakdale
Uitsortering : van 1e keuze tot rustiek B (p. 76)
Dragers :
- Franse eik massief 
  op dikte 14 of 21 mm 
  7 cm (zonder v-voeg) / 9 cm (met v-voeg)  LOnG isLanD - sEaCLiFF



63.

long island oyster bay

64.

long island seacliff



65.

long island rockville

66.

long island oakdale



LUMBER

Eenvoudig en heel natuurlijk.

dat zijn de troeven van de 

lumber-collectie. De planken worden 

geborsteld en vervolgens geolied in 

drie warme, smaakvolle kleuren.

afhankelijk van de uitsortering die u 

kiest kan het resultaat strak zijn, 

of juist rustiek.

typisch lumber

Planken : in diverse lengtes en breedtes
afwerking : geborsteld, gekleurd en geölied
Kleuren : alabama, Colorado, Montana, Oregon
Uitsortering : van 1e keuze tot rustiek C (p. 76)
Dragers :
- Franse eik massief 
  op dikte 14 of 21 mm - met V-voeg
- eik halfmassief op berkenmultiplex : 
  op dikte 12, 15 of 20 mm - met V-voeg

68.

Bea woont in een charmante herenwoning. Ze houdt van een 
gezellige, warme sfeer, maar zonder al te veel franjes. 
toen de leefruimte onlangs werd gerenoveerd,  koos Bea 
ook een nieuwe houten vloer. Het werd kleur ‘Oregon’ uit de 
Lumber-collectie, op een breedte van 11 cm.

LUMBEr OrEGOn LUMBEr OrEGOn



69.

LUMBER ALABAMA

70.

LUMBER COLORADO



71.

LUMBER MONTANA

72.

LUMBER OREGON



74.Wij zijn 

makers

Ons productieproces : een kwestie van 

respect en geduld.

Dubois is sinds 1897 in de weer met hout en maakt reeds meer 
dan 20 jaar parketvloeren. in onze fabriek te Waregem maken wij 
dagelijks houten vloeren zonder zorgen.
Hoe we dat doen? Eerst en vooral met veel respect... voor onze 
grondstof, voor onze medewerkers én voor uw wensen als klant. 
Daarnaast is ook geduld een noodzaak als we een stabiel 
kwaliteitsproduct willen afleveren. tussen de selectie van het 
hout en de effectieve plaatsing van uw parket houden we bij 
Dubois-parquet dan ook rekening met 9 maanden rust- en 
bewerkingstijd.

stap 1 : de aankoop, kwestie van vertrouwen

Voor onze collectie massief parket wordt echte Franse eik, 
gemiddeld 100 jaar oud, door onze eigen aankoper ter plaatse 
geselecteerd. Die strenge selectie vormt de basis voor onze 
constante en hoogstaande eindkwaliteit.

stap 2 : rustperiode van 3 tot 6 maanden 

Het verzaagde hout van onze leveranciers wordt bij Dubois-
parquet netjes gelat en geïnventariseerd. Daarna rust het hout 
gedurende 3 tot 6 maanden, afhankelijk van de dikte van het 
hout en de weersomstandigheden. Dit gebeurt in overdekte, 
maar goed geventileerde opslagplaatsen.

stap 3 : drogen tot 10%

na de natuurlijke droogperiode volgt een delicaat droogproces 
in computergestuurde droogovens. Om de 30 seconden worden 
daarbij metingen uitgevoerd om dit proces nauwkeurig op te 
volgen tot het hout een evenwichtsvochtigheidsgraad bereikt 
heeft van 10%. 

stap 4 : precisieschaven

Een modern machinepark, bediend door ervaren handen, 
zorgt voor de perfecte pasvorm en de fijne schaafkwaliteit van 
Dubois-parquet. Hierdoor is een vlotte plaatsing en een perfect 
eindresultaat mogelijk.

stap 5 : uitsortering

Op een versgeschaafde plank zijn alle groeibijzonderheden 
duidelijk zichtbaar : knoopjes, barstjes, verkleuring, enz.
Op onze ‘trieur’ rust dan de belangrijke taak om elke plank 
afzonderlijk te beoordelen en onder te brengen in de juiste 
uitsortering : extra, 1e keuze, 1 bis, rustiek a, rustiek B of rustiek 
C. Hier gebeurt ook de laatste controle van de schaafkwaliteit 
vooraleer het hout verpakt wordt.

stap 6 : verpakking

Dubois-parquet besteed veel aandacht aan verpakking. in 
onze geklimatiseerde magazijnen wordt parket zorgvuldig 
gestockeerd per uitsortering, lengte en breedte.  Bestellingen 
worden één voor één ook nog eens verpakt in krimpfolie en 
transportklaar gemaakt.

Klaar voor de trip naar de eindklant !



76.over hout

en keuzes

massief parket 

of meerlagig parket op multiplex

De meeste collecties in het Dubois-parquet assortiment zijn 
verkrijgbaar in massieve planken of in meerlagig parket op 
multiplex. Dat laatste heeft een massiefhouten toplaag die 
verlijmd is op een onderlaag in kwalitatieve berkenmultiplex.
Beide types hebben een tand- en groefprofiel aan de vier zijden 
en kunnen al dan niet voorzien zijn van een v-groef op de 
langskanten.
De keuze tussen beide types parket hangt af van de 
plaatsingswijze (vol verlijmd, zwevend,...), het type ondergrond 
en de gewenste breedte, dikte en afwerking. Uw parketvakman 
zal u kunnen adviseren welk type voor u de beste keuze is.

uitsorteringen

Zowel massief- als meerlagig parket worden aangeboden in 
verschillende uitsorteringen.
De uitsorteringen bij massief parket in Franse eik zijn :
- 1e keuze: rustige vloer zonder knopen
- 1 bis : kleine knoopjes voor een beetje levendigheid
- rustiek a : natuurlijke vloer met meer knopen
- rustiek B : uitgesproken kleurverschillen  
    en ongestopte of open knopen
- rustiek C : zeer gevarieerde rustieke vloer

Bij eiken meerlagig parket op multiplex kan u uit volgende 
uitsorteringen kiezen :
- Multi Bis : kleine knopen tot 15 mm
- Multi a : gezonde knopen tot 35 mm, opgestopt tot 15 mm
- Multi B : gezonde knopen tot 80 mm, opgestopt tot 30 mm

Let wel : variaties in kleur en uitzicht zijn eigen aan het natuurlijk karakter 
van hout. Beperkte afwijkingen van deze kwaliteitsklassen zijn bijgevolg niet 
uit te sluiten. Maak uw keuze steeds op een groot en representatief staal! 

diktes, breedtes 

en legpatronen

in onze afgewerkte massieve collecties zijn volgende diktes 
beschikbaar :

14 mm   21 mm 

U kan daarbij kiezen voor volgende legpatronen : 

                              

in ons meerlagig parket op multiplex zijn volgende diktes 
beschikbaar :

- 12 mm   toplaag eik 3 mm op berkenmultiplex

- 15 mm   toplaag eik 4 mm op berkenmultiplex

- 20 mm   toplaag eik 6 mm op berkenmultiplex

De beschikbare breedtes in deze meerlagige producten gaan
van 120 tot wel 300 mm. Ook hier kan u kiezen voor een vast 
of een wisselend breedte-assortiment.

andere producten en houtsoorten

naast de afgewerkte collecties uit deze brochure, vervaardigt
Dubois-parquet ook exotische houtsoorten en hebben we nog 
een ruim assortiment aanvullende parketproducten. 
Vraag naar onze mogelijkheden. We luisteren graag naar uw 
wensen !

1E KEUZE 1 Bis

rUstiEK B

rUstiEK CrUstiEK a

aFrOrMOsia aFZELia WEnGE

rECHt PatrOOn VisGraat HOnGaarsE PUnt



Dubois-parquet is erkend om producten met eco-label te verwerken en te verkopen. 
Vraag naar onze mogelijkheden.

Deze brochure werd met de grootste zorg samengesteld. Het beeldmateriaal benadert zo optimaal mogelijk het uitzicht van onze producten. Gezien parket echter een 
natuurproduct is, raden wij aan om uw keuze te maken op een groot en representatief staal. Dubois-parquet behoudt het recht om zonder voorafgaande melding 
wijzigingen door te voeren en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele redactie- of drukfouten.

PEFC/07-31-226/1

Voor duurzaam
bosbeheer

www.pefc.org


