De voordelen van een houten vloer
1. Duurzaam
Weinig slijtage bij intensief gebruik. Daarnaast
kan hout eenvoudig opnieuw bewerkt/gekleurd
worden na een schuurbeurt.
2. Vloerverwarming
Een houten vloer leent zich uitermate goed
om gelegd te worden in combinatie met
vloerverwarming.
3. Tijdloos
Tijdloos karakter in zowel klassieke, als een moderne
inrichting. Door diverse houtsoorten, kleuren en
legpatronen af te stemmen op vrijwel elk interieur.
4. Sfeervol
Warm materiaal met een authentieke en unieke
uitstraling. Daarnaast zorgt het voor comfort,
warmte en een gezond klimaat binnenshuis.
5. Eenvoudig onderhoud
Hout is eenvoudig schoon te maken en te
onderhouden, mits de juiste producten gebruikt
worden.
6. Milieubewust
Hout is een natuurlijk materiaal en is in het
productieproces minder milieubelastend dan
synthetisch materiaal.
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Cinzento Custom Made®
Cinzento Custom Made® is een merk van Nederlandse bodem dat uitblinkt in het op maat produceren
van exclusieve houten vloeren. Het gehele proces van aanvraag, ontwerp tot uitvoering wordt in Nederland gedaan. Cinzento Custom Made® is gespecialiseerd in het bewerken van eiken houten vloeren,
waarbij de wens van de klant centraal staat.
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Planken vloeren
Een houten vloer kan in veel patronen worden
gelegd. Het planken patroon is een modern en
tijdloos legpatroon, dit patroon wordt daarom
ook het meest gekozen. Bij Cinzento Custom
Made® heeft u de keuze uit eindeloze varianten
voor een planken vloer.

U heeft de keuze uit verschillende diktes, breedten, sorteringen en behandelingen.

“Wij produceren de planken
vloer naar uw wens.”
www.cinzento.nl/houten-vloer/planken-vloer
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Visgraat vloeren
Een visgraat vloer is een steeds meer gekozen
patroon. Of u nou woont in een nieuwbouwhuis, een appartement of een

boerderij,

een visgraat vloer past perfect bij elke stijl.
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Het voordeel van Cinzento Custom Made® is dat
wij uitblinken in het op maat produceren van exclusieve houten vloeren. Wij kunnen de visgraat
vloer precies produceren naar uw wens, omdat
wij het volledige afwerkingsproces van het hout
in eigen hand hebben.
www.cinzento.nl/houten-vloer/visgraat-vloer/

“Uw droomvloer tot in de
kleinste details uitgewerkt.”
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Hongaarse punt
Bij een Hongaarse Punt vloer worden de
planken onder een hoek van 45 of 60 graden
geplaatst. Hierdoor ontstaat er een Hongaars
Puntmotief ofwel ‘sergeantstreep’. Ook te
leggen met band en bies.
www.cinzento.nl/houten-vloer/hongaarse-punt
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Traprenovatie
Net zoals bij een houten vloer van Cinzento
Custom Made® kunt u bij de traprenovatie
ook kiezen voor verschillende sorteringen
zoals een rustieke eiken plank of juist een
nette 1-bis sortering.

Doordat u met Cinzento Custom Made® de mogelijkheid heeft om voor uw trap dezelfde behandeling te kiezen als een houten vloer geeft
dit een mooi geheel.
www.cinzento.nl/traprenovatie
14

15

Een houten vloer voor een duurzaam interieur
Door het gebruik van natuurlijke materialen in uw interieur krijgt u een mooie en rustige sfeer. Een
houten vloer is dan ook een goede en duurzame basis voor elk interieur. Wij beschikken over een
eigen productiepark, waardoor wij de mogelijkheid hebben uw exclusieve houten vloer naar wens te
produceren. Wij gaan enkel voor het beste en onze eenvoudig te onderhouden houten vloeren gaan
dan ook een leven lang mee.

Laat u inspireren
op onze website.

instagram.nl/Cinzentocustommade

Bezoek een dealer
bij u in de buurt!

Onze specialisten adviseren
u graag in de showroom.

pinterest.com/Cinzentocustommade

