Schwedish
Originals
Eik living xxl
olie wit

Chêne living xxl
huilé blanc

€/m2

59,00

3 strooks parket L

Les parquets 3 frises

2.390 x 198 x 14 mm

2.390 x 198 x 14 mm

1 pak = 2,84 m 2

1 paquet = 2,84 m 2

Toplaag ca. 3,8 mm

Parement de ca. 3,8 mm

Massief kwartiers gezaagde middenlaag

Couche intermédiaire en pin massif

Beuk wild, olie natuur
Hêtre sauvage, huilé nature
€/m2

41, 50
Es wild, olie wit
Frêne sauvage, huilé blanc
€/m2

45, 00
Eik wild, olie natuur
Chêne sauvage, huilé nature
€/m2

46,00
Eik wild, olie wit
Chêne sauvage, huilé blanc
€/m2

46,00
Eik Lappland,
olie natuur
€/m2

53,

00

Chêne Lappland,
huilé nature

Parket DUO

Parquet DUO

195 x 14 mm

195 x 14 mm

Lengte 800 en 1600 mm

Longueurs 800 et 1600 mm

Toplaag ca. 3,8 mm

Parement de ca. 3,8 mm

Massief kwartiers gezaagde middenlaag

Couche intermédiaire en pin massif

certificering
natuur plus
Berg & Berg is marktleider
voor ecologisch parket. Om
ervoor te zorgen dat we deze
positie handhaven, onderwerpen we ons zelf aan een periodieke controle door Nature
Plus - het kwaliteitslabel in
Europa voor producten die
het milieu en de gezondheid
respecteren. Onze geoliede
vloeren dragen het label
Nature Plus.

€/m2 Duo

46,00

la certification
nature plus
Berg & Berg est le leader en
parquet écologique. Pour nous
assurer de maintenir cette
position, nous faisons régulièrement l’objet d’un examen
approfondi par les services
de Nature Plus - le label de
qualité en Europe pour les
produits qui respectent l’environnement et la santé. Nos
parquets huilés portent le
label de Nature Plus.
Norland Grenen Duo,
geloogd, wit olie

€/m2 Duo

46,

00

Pin Norland Duo,
lessivé, huilé blanc

Norland grenen Duo,
geloogd, geborsteld,
extra wit olie
€/m2 Duo

46,00

Pin Norland Duo, lessivé,
brossé, huilé extra blanc

De brede planken xxl

Les lames larges xxl

2.390 x 195 x 14 mm

2.390 x 195 x 14 mm

1 pak = 2,80 m 2

1 paquet = 2,80 m 2

Toplaag ca. 3,8 mm

Parement de ca. 3,8 mm

Massief kwartiers gezaagde middenlaag

Couche intermédiaire en pin massif

Eik levendig Duo,
olie natuur
€/m2 Duo

57,

00

Chêne vivant Duo,
huilé nature

Eik rustig Duo, olie wit
Chêne calme Duo,
huilé blanc
€/m2 Duo

59,00
Eik living, olie natuur
Chêne living, huilé nature
€/m2

59,00
Eik living, olie wit
Chêne living, huilé blanc
€/m2

59,00
Eik Lappland R,
olie natuur
€/m2

77,

50

Chêne Lappland R,
huilé nature

werkelijk een zweedse
parel
Een doordacht concept, de
juiste keuze van hout, precies gemaakt en een perfecte
afwerking toont duidelijk aan
dat de houten vloeren van
Berg & Berg gemaakt zijn om
een leven lang mee te gaan. De
vloeren worden gemaakt in
Kallinge, gelegen in het zuiden
van Zweden : onze medewerkers nemen de tijd om hun
producten te vervaardigen
volgens de regels van de kunst.
Immers, wat zijn enkele minuten in vergelijking met een
gans leven?
€/m2 Duo

57,00

un trésor suédois au sol
Une conception réfléchie,
un choix de bois adéquat,
un travail fin et une finition
parfaite montrent clairement
que les parquets et planchers
Berg"&"Berg sont faits pour
durer toute la vie. Ainsi se
déroule le travail, dans le
village de Kallinge, au sud de
la Suède: nos collaborateurs
prennent le temps de fabriquer
leurs produits selon les règles
de l‘art. Car enfin, que sont
quelques minutes en comparaison de toute une vie?

€/m2 Duo

59,00

Reinigungs-und
Pflegeanweisung

Eik levendig xxl Duo,
olie natuur
Chêne vivant xxl Duo,
huilé nature

Eik rustig Duo, olie wit
Chêne calme Duo,
huilé blanc

Tintelijn levert en plaatst Berg & Berg parket
We hebben ook een plaatsingsdienst die B&B parket levert en plaatst.
Daarnaast voeren we ook volgende werken uit:
- Binnen- en buitenschilderwerken
- Gevelrenovatie
BIO-ECOLOGISCHE BOUWMATERIALEN VOOR ENERGIEZUINIGE HOUTBOUW
- Linoleum
- Pleisters (leem, kalk, …)
biedt advies en ondersteuning bij het realiseren van uw project.
- Eurabo
Glanspleisters
U kan bij Eurabo ook terecht voor:
- Constructiewerken
•

Alle compatibele onderhoudsproducten van FAXE voor het optimaal verzorgen en onderhouden van
uw Berg&Berg parketvloer.

In onze winkel te St Amandsberg vind je naast parket ook nog:
•

Steico underfloor: onderparket in natuurlijke vezelmaterialen voor een optimaal akoestisch comfort.

- •Natuurverf
(binnenen buitenverf)
De enige échte
ecologische
methanolvrije parketlijm Ecosimp (1-component) met eco-label voor de
plaatsing van uw parketvloeren.
- Kalei
- •Leempleisters
Bijhorende plinten in massief hout.
- Kalk
•

Toebehoren voor de plaatsing en het onderhoud van uw parket.

Van harte welkom in onze toonzaal in Ronse of Gent:
Eurabo Ronse
Beekstraat 32
9600 Ronse
tel. 055 23 51 40

Eurabo Gent
Wiedauwkaai 87
9000 Gent
tel. 09 216 46 40

Alle prijzen zijn in euro per vierkante meter inclusief btw, geldig zolang de voorraad strekt.
Tous les prix sont en euro par mètre carré, ttc. Valables jusqu’à épuisement des stocks.

info@eurabo.be
www.eurabo.be
Twitter: @eurabo
Facebook: eurabo

