Geïnspireerd door de mogelijkheden van eikenhout,
vervaardigt De Plankerij een eigen assortiment samengesteld parket
en een unieke collectie passende deuren.
Kwaliteit & stabiliteit staan voorop, maar steeds mét respect voor je budget.

Met het verkeerde been

op de juiste vloer!

Stapt u soms met het verkeerde been uit bed?
Dat wordt meteen veel minder erg, als u die voet op een aangename eiken plankenvloer zet.
Want uw hele huis baadt in een gezellige warme sfeer met een eikenhouten vloer, en dito deuren.
En bij De Plankerij koopt u die sfeer tegen een eerlijke prijs.

“Spiegeltje, spiegeltje aan
de wand, toon mij de
meest betoverende eikencollectie
van het land...”

houten vloeren
van de bovenste plank

Je vindt verschillende soorten massief en samengesteld parket
in het ruime magazijn. De dikte, breedte en hoeveelheid
knopen kies je helemaal zelf. De afwerking gebeurt precies
zoals je het wil. Ga je voor een eigenzinnige toets of kies je
voor elegante eenvoud? Stijl kent geen grenzen...

&

binnendeuren
om mee in huis te vallen

Wil je een eenvoudige plankendeur of verkies je liever
structuur? Bij De Plankerij ontdek je vijf verschillende
modellen van binnendeuren. Rustiek of modern?
Met veel of weinig knopen? Strak wit geolied of zwart
gebeitst? Aan jou de keuze!

Vloeren én deuren van dezelfde boom?
Dat kan! Zo creeër je eenheid en rust in je woning.
Voor de afwerking kunnen dezelfde technieken toegepast worden voor zowel de vloeren als deuren.
U kiest voor exact dezelfde, of net een andere, maar passende afwerking.
Zo stelt u gemakkelijk het ideale hout voor uw interieur samen.
Uiteraard kan je bij ons ook terecht enkel voor uw deuren of uw houten vloer!

Jouw smaak,
onze missie!
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Welke houtstijl past jou als gegoten?
Strak zonder knopen of karaktervol mét knopen?
Of ga je voor een neutrale in-between?
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Kies de dikte en breedte van je plankenvloer
en een passend deurmodel
‘Meerlagenstructuur:

stabiliteit voorop!’
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‘Grenzeloos mooi...
en personaliseerbaar!’

Je vloer en deuren
uit hetzelfde hout gesneden
of liever toveren met contrasten?

‘Super, die warmte...
vanaf nu altijd op blote voeten...

Realiseer het stjilvolle interieur uit je dromen
en oogst bewonderende blikken van je gasten...
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Kantoor
Bernum 11 | 2222 wiekevorst

Toonzaal & Magazijn
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info@deplankerij.be | www.deplankerij.be
Jan van loy | 0486 307 349
saskia stevens | 0495 288 807

