
Technisch infoblad
Lamelparket Miami - 190mm

Technische informatie:

Toplaag: Eiken
Tussen- en onderlaag: Sparrenhout
Afmeting strook: 190 x 1820 mm
Pakinhoud: (6 planken) 2,075 m²
Totale dikte: 13,5 mm
Dikte toplaag:  ± 2,5 mm eiken
Dikte tussenlaag: 9 mm sparrenhout lamellen (dwars)
Dikte onderlaag: 2 mm sparrenhout fineer (lang)
Brandklasse: Dfl-s1
Thermische weerstand: ± 0,13m² K/W
Garantie: 10 jaar (privé gebruik)

Verbinding: 
Uniclic® Multifit click systeem aan de lange en korte 
zijde.

Behandeling toplaag:  
Matte laklaag. Na installatie direct klaar voor gebruik 
binnenshuis. 

www.beautifloor.nl

Beautifloor Lamelparketvloeren

Met een Beautifloor Lamelparket vloer haal je en prachtige 
écht houten vloer in huis met een warme, sfeervolle 
uitstraling en een optimale prijs- kwaliteitverhouding. Met 
diverse decoren en verschillende uitvoeringen is er voor 
alle woonstijlen een geschikte vloer.

De lamelparket collectie is verkrijgbaar in twee series: 
Boston, een geoliede houten vloer, en Miami, een gelakte 
houten vloer. Beide toplagen zijn ontzettend slijtvast, erg 
mat in afwerking en in vele verschillende behandelingen 
te verkrijgen. 

Opbouw
Beautifloor Lamelparket is een natuurproduct, hierdoor 
is iedere plank uniek en komen in de vloeren geen 
herhalingen voor. De Miami serie is verkrijgbaar in de 
afmeting 19 x 182 cm. Elke plank bevat een eiken toplaag 
met daaronder een haaks op elkaar geplaatste houten 
tussenlaag en onderlaag. Door de solide opbouw van 
deze 3 lagen is het parket ontzettend stabiel, met een 
minimale werking en een fijn loopgeluid. Daarnaast is de 
vloer eenvoudig verlijmd maar ook zwevend te plaatsen 
door de Unilic Multifit klikverbinding. Zelfs meeverhuizen 
is daardoor geen probleem!

Vloerverwarming
De vloeren uit de Beautifloor Lamelparket Miami serie 
zijn vanwege de gunstige warmteweerstand van 0,13 m² 
K/W geschikt voor vloerverwarming tot een maximale 
oppervlaktetemperatuur van de dekvloer van 27˚C.

Onderhoud 
Alle vloeren in de Miami Lamelparket collectie zijn in 
de fabriek voorzien van een hoogwaardige laklaag. Dit 
betekent dat ze na plaatsing niet behandeld hoeven te 
worden en direct gebruikt kunnen worden. Ook zijn ze 
daardoor eenvoudig in onderhoud en hebben ze een 
stijlvolle, matte finish met een zeer natuurlijke uitstraling. 
Voor reiniging en onderhoud van de vloeren adviseren wij 
het product Quick-Step Clean.

Garantie
Beautifloor lamelparketvloeren hebben een uitstekende 
kwaliteit. Mocht er onverhoopt toch iets met uw vloer 
gebeuren, dan kunt u aanspraak maken op uw jarenlange 
garantie.

Kijk voor meer informatie over de collectie, plaatsing 
en onderhoud op www.beautifloor.nl. 


