Vinylcomfort

Ultieme luxe

met het comfort van kurk

Nature at your feet

MEER DAN ALLEEN
EEN MOOIE VLOER
Kurk is een natuurlijk materiaal dat gewonnen wordt uit de barst van de kurkeik, met unieke en onvergelijkbare kwaliteiten die nooit zijn geëvenaard of verbeterd door de mens. De celstructuur lijkt op een honingraat en werkt als een
natuurlijke isolator van warmte en geluid. Tevens heeft het uitstekende schokabsorberende eigenschappen.
Deze exclusieve eigenschappen van kurk maken het materiaal ideaal voor vloeren, omdat het een uitzonderlijk
comfort biedt terwijl het een hernieuwbare en duurzame hulpbron is.

STILTE
De natuurlijke eigenschappen van kurk maken het een uiterst efficiënte
natuurlijke geluidsdemper. Het dempt geluid tussen en binnen ruimtes,
het creërt een stille en vredige omgeving in uw woon- en werkomgeving.

NATUURLIJKE WARMTE ISOLATIE
De unieke thermische isolatie-eigenschappen van kurk bieden een
optimale vloertemperatuur gedurende het gehele jaar, verzekeren een
warmere en comfortabele sfeer en energiebesparing.

LOOPCOMFORT
Wicanders heeft dankzij de innovatieve Corktech-technologie in de loop der jaren kurken wand- en vloerbedekking
ontwikkeld met unieke eigenschappen.
Door gebruik te maken van een unieke meerlagenstructuur die de meest geavanceerde technieken met de
unieke natuurlijke eigenschappen van kurk combineert, werd een hoogwaardige kwaliteitsvloer bekomen. Zo
heeft men de perfecte combinatie bereikt van schoonheid, comfort en duurzaamheid.
Vinylcomfort-vloeren zorgen voor ultieme luxe met zeer gedetailleerde vinyldessins, waarin realistische en
geraffineerde reproducties en hout- en steenstructuren worden gebruikt.
Vinylcomfort-vloeren zijn uniek, omdat hierin een kernlaag van kwaliteitskurk is geïntegreerd die uitmuntend
comfort, geluidsreductie en warmte biedt. De geïntegreerde onderlaag van kurk versterkt de thermische en
akoestische eigenschappen. Dit leidt in zijn geheel tot een stille woon- en werkomgeving en belangrijke energieen kostenbesparingen.

Vinylcomfort-vloeren zijn bijzonder comfortabel om op te lopen, dankzij de
natuurlijke en inherente flexibiliteit. Deze flexibiliteit zorgt voor een uniek
bewegingscomfort. Zelfs op blote voeten zult u een gevoel van aangename
warmte ervaren.

BEWEGINGSVRIJHEID
Zachter dan hout en harder dan tapijt. De perfecte mix voor het absorberen
van de impact van een hiellanding. Dit verlicht de spanning op uw rug
en benen, maar is stabiel genoeg om de voetimpuls te behouden en
vermoeidheid bij het lopen te verminderen.

Slitjlaag met reliëfstructuur
Geprinte hi-res folie
Laag van massief vinyl
Kurkagglomeraat
Vermindering van loopgeluid,
warmte en comfort
HDF-board
Isolerende onderlaag van kurk
Vermindering van geluid
en thermische isolatie

SCHOKBESTENDIGHEID
Vinylcomfort-vloeren veren terug als er harde voorwerpen van grote hoogte
op vallen. Dit zorgt dat deze vloeren erg robuust zijn en het verlengt de
levensduur van de vloer.

Realistisch & Degelijk
Schoonheid die u zal blijven verbazen

Warm & Comfortabel

Ervaar een warme en aangename streling onder uw blote voeten

Stil & Hygiënisch
Een betere kwaliteit van het leven

De sublieme balans
van vinyl en kurk

Er is een sublieme balans ontstaan. Deze moderne technologie combineert de luxe van
vinyldessins met het unieke comfort van kurk, afgewerkt met uitstekende reproducties van
natuurlijke texturen. De realistische hout- en steendessins van deze collecties, met daarin alle
voordelen van kurk, zijn de perfecte keuze voor een comfortabele, warme en vredige sfeer in
huis.

Zwevende vloer
Met het lijmloze Corkloc®-legsysteem legt u eenvoudig de planken tegen elkaar en klikt ze vast. Het is
een snelle, veilige en schone oplossing. Steendessins zijn verkrijgbaar in platen van 905x295mm. Alle
houtdessins zijn verkrijgbaar als vloerdelen van 1220x185mm.
Beschermende toplaag van 0,2mm, 0,3mm of 0,55mm, met reliëfstructuur
Eenvoudig te onderhouden en extra slijtvast
Geprinte hi-res folie
Decoratief dessin
Laag van massief vinyl 1,2mm
Structurele laag
Kurkagglomeraat 1,5mm
Vermindering van loopgeluid, meer warmte en comfort
HDF - High-Density Fiberboard met Corkloc® 6mm
Snel en eenvoudig leggen
Geïntegreerde kurk ondervloer 1,3mm
Vermindering van contactgeluid en thermische isolatie

0,2 mm toplaag
Voor woningen
GARANTIE

GARANTIE

JAAR

JAAR

Residentieel

Commercieel

0,3 mm toplaag
Voor woningen en licht commercieel gebruik
GARANTIE

GARANTIE

JAAR

JAAR

Residentieel

Commercieel

0.55mm toplaag
Voor zwaar commercieel gebruik
GARANTIE

GARANTIE

JAAR

JAAR

Ultieme Luxe

Residentieel
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Commercieel

met het comfort van kurk
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Op de vloerencollectie van Wicanders rust garantie. U kunt de garantievoorwaarden nalezen op www.wicanders.com
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Natuurlijke
realistische
uitstraling!

Authentieke microgroeventextuur voor
een natuurlijke uitstraling

Rijke textuur voor een intens en natuurlijk realisme
Voor elk type vloer is een specifieke oppervlaktetextuur ontwikkeld, zodat elke vloer
opmerkelijk realistisch oogt. Glad, gezoet of geborsteld, geïnspireerd door de meest
traditionele hout- en steenbewerkingstechnieken. Vinylcomfort verleidt u met een
luxueuze uitstraling.
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Gesynchroniseerde
perfectie van
houtnerven en
noesten
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Met de revolutionaire “Register Embossing” technologie,is Wicanders in staat om
indrukwekkende oppervlaktetexturen aan te brengen om ieder dessin een gevoel
van diepte te geven. Het resultaat is een kwaliteitsvloer waarin de natuurlijke texturen
nauwelijks te onderscheiden zijn van echt hout of steen. Wicanders heeft vier
fantastische oppervlakte structuren ontwikkeld voor uiteenlopende interieurstijlen.

Moonscape Stone
De delicaat kleine ribbeltjes lijken van het
oppervlak van de maan afkomstig te zijn.

Volcanic stone
Een zachte en geraffineerde structuur.

Sliced stone
Een grove en stevige steenstructuur

Century

Arcadian

Rustiek vurenhout met noesten voor een eeuwenoude
uitstraling.

“white-washed”, door het weer verouderde larikshout.
Een rustiek accent voor elk modern interieur.

Grained stone
Een natuurlijk gladde en fijne streling.

Fine pore wood
Een strak uiterlijk met lichte structuur.

Brushed wood
Een stevige houttextuur met een geborsteld effect.

Castle
Geborstelde, antiek Eiken look, met authentiek karakter
voor ieder interieur.

Sawn
Ruw gezaagd “white-washed” eiken. Voegt een schitterend
contrast toe aan moderne interieurs of versterkt een rustieke, landelijke sfeer.

Deze voorbeelden zijn detailopnames van een groter vloerdeel. Het dessin en de glans kunnen enigszins afwijken.
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Lichte tinten
Licht en ruimte creëren
Lichte tinten maken ruimtes helderder en ruimer,
zodat een pure en serene atmosfeer ontstaat. Door
deenorme veelzijdigheid is dit de perfecte keuze als
achtergrond voor een moderne inrichting

Light Beech
B0T0003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,3mm Slitjlaag
B0T0002 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,55mm Slitjlaag

Wheat Pine
B0R3001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,55mm Slitjlaag

Sand Oak

Linen Cherry
B0R0001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,55mm Slitjlaag

Sand Oak
B0R1001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,55mm Slitjlaag
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Deze voorbeelden zijn detailopnames van een groter vloerdeel.
Het dessin en de glans kunnen enigszins afwijken.

Wheat9Pine

Expressieve contrasten
De expressieve contrasten zijn de perfecte keuze om
een verbazingwekkende uitstraling met unieke effecten
en nuances te creëren dat ieder interieur zal verrijken.

Frozen Oak
B0N9001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,3mm Slitjlaag

Nordic Ash
B0V4001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,55mm Slitjlaag

10 Oak
Frozen

Deze voorbeelden zijn detailopnames van een groter vloerdeel. Het dessin en de glans kunnen enigszins afwijken.
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Modern rustiek
De moderne rustieke lichte dessins zijn bij uitstek geschikt om een informele en elegante
omgeving te creëren met een harmonieuze en
gastvrije inrichting.

White Oak
B0M8001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,3mm Slitjlaag

Alaska Oak
B0Q0003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,3mm Slitjlaag

Shell Oak
B0N4001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,2mm Slitjlaag

Limed Grey Oak
Claw Silver Oak
B0V3001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,55mm Slitjlaag

White Oak

Limed Grey Oak
B0T7001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,55mm Slitjlaag
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Rustic Limed Gray Oak
B0U0001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,55mm Slitjlaag

Deze voorbeelden zijn detailopnames van een groter vloerdeel. Het dessin en de glans kunnen enigszins afwijken.
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Natuurlijke tinten
Creëer een totaal ontspannen sfeer
Door de natuurlijke uitstraling van klassieke en
neutrale tinten ontstaat een gevoel van tijdloze
schoonheid. Eerlijk klassiek of vrijuit modern,
u ervaart rust en kalmte in een omgeving met
natuurlijke houtmotieven.

Amber Cherry
B0Q7003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,3mm Slitjlaag

Blonde Oak
B0N1001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,2mm Slitjlaag

Nature Oak
B0T5001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,55mm Slitjlaag
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Deze voorbeelden zijn detailopnames van een groter vloerdeel.
Het dessin en de glans kunnen enigszins afwijken.

15Oak
Blonde

Een rustieke uitstraling is veelzijdig, met unieke
noesten en een gedraaide textuur. In een
minimalistisch interieurontwerp bieden deze dessins
een speciaal accent, zoals een ademteug frisse lucht.
Ook in een landelijke stijl kunnen ze de charme
vergroten.

Chalk Oak
B0Q1003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,3mm Slitjlaag

Provence Oak
B0Q3003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,3mm Slitjlaag

Provence Oak
Elegant Oak
B0R4001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,55mm Slitjlaag

16 Oak
Elegant
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Gesynchroniseerde perfectie van houtnerven en
noesten
Met de registered embossing-technologie kan
Wicanders indrukwekkende oppervlaktetexturen
aanbrengen die perfect synchroon lopen met elk
luxueus dessin, om het gevoel van diepte nog eens
te versterken.

Castle Toast Oak
B0P1001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,55mm Slitjlaag

Castle Raffia Oak
B0P0001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,55mm Slitjlaag

Arcadian Soya Pine
B0P4001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,55mm Slitjlaag
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Arcadian
Rye Oak
Pine
Castle Raffia
Arcadian Rye Pine
B0P5001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,55mm Slitjlaag
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Deze voorbeelden zijn detailopnames van een groter vloerdeel. Het dessin en de glans kunnen enigszins afwijken.
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Bruine tinten
Straal elegantie en charme uit
De warme en aansprekende bruintinten integreren
goed in een ruimte en creëren een intieme sfeer.
Dit is de ideale keuze voor een stijlvolle aankleding
van moderne interieurs.
Century Fawn Pine
B0P7001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,55mm slitjlaag

Century Morocco Pine
B0P6001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,55mm Slitjlaag
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Sawn Twine Oak

Sawn Bisque Oak
B0P3001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,55mm Slitjlaag
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Sawn Twine Oak
B0P2001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,55mm Slitjlaag

Century Morocco Pine

Croft Oak
B0V9001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,3mm Slitjlaag

Bark Oak
B0V8001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,3mm Slitjlaag

Tobacco Pine
B0R6001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,55mm Slitjlaag

Smoked Rustic Oak
B0U4001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,55mm Slitjlaag

22Oak
Bark
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Rode tinten
Een warm en exotisch gevoel
Rode tinten zijn een uitstekende keuze als u een
warme en comfortabele sfeer wilt creëren met een
sprankje dynamiek en levenslust.

European Oak

European Oak
B0Q2004 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,3mm Slitjlaag

Light Sucupira

Light Sucupira
B0O9001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,3mm Slitjlaag

Deze voorbeelden zijn detailopnames van een groter vloerdeel. Het dessin en de glans kunnen enigszins afwijken.
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Intense Grijstinten
Een basis voor karakter
Een vloer in een grijze tint maakt duidelijk
statement in uw ruimte, ongeacht uw levensstijl en
de gekozen inrichting. Met een donkergrijze vloer
kunt u de nadruk leggen op uw voorkeur voor
avant-garde en een persoonlijke en expressieve
uitstraling creëren.

Storm Oak
B0N3001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,2mm Slitjlaag

Brume Oak
B0N8001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,3mm Slitjlaag

Brume Oak

Platinum Oak
B0M6001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,3mm Slitjlaag

Cinder Oak
B0R7001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,55mm Slitjlaag

Platinum Oak

Deze voorbeelden zijn detailopnames van een groter vloerdeel. Het dessin en de glans kunnen enigszins afwijken.
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De essentie van Steen
Een authentieke ervaring
Steenmotieven voorzien van een fijne structuur
zijn kenmerkend voor een mediterrane uitstraling.
Door de meest aantrekkelijke details van steen te
combineren met de unieke voordelen van kurk
kunt u genieten van het verbluffende effect van
een comfortabel gelegde stenen vloer.

White Ceramic
B0P8001 - 905 x 295 x 10,5mm | Zwevend 0,3mm Slitjlaag

Beige Ceramic
B0P9001 - 905 x 295 x 10,5mm | Zwevend 0,3mm Slitjlaag

White Ceramic
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Deze voorbeelden zijn detailopnames van een groter vloerdeel. Het dessin en de glans kunnen enigszins afwijken.

Met de meer nadrukkelijke en karakteristieke
steenmotieven krijgen moderne interieurs een
unieke uitstraling die geïnspireerd is op organische
vormen uit de natuur, waardoor uw vloer een eigen
karakter krijgt.

Volcanic Ash
B0O3001 - 905 x 295 x 10,5mm | Zwevend 0,3mm Slitjlaag

Coal Slate
B0O1001 - 905 x 295 x 10,5mm | Zwevend 0,3mm Slitjlaag
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Deze voorbeelden zijn detailopnames van een groter vloerdeel.
Het dessin en de glans kunnen enigszins afwijken.
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Coal Slate

De beste resultaten behaalt u
met accessoires van Wicanders!
Ondervloeren

Plinten

Meer comfort en betere isolatie

Perfect passend
voor een schitterend interieur

Zelfs het verbazingwekkende isolatievermogen van kurkvloeren
kan nog verbeterd worden met Acousticork van Wicanders, een
ondervloer van kurk waarmee uw huis nog aangenamer wordt.

Voor een elegant en stijlvol interieur levert Wicanders plintprofielen
die perfect bij uw vloer passen. Zorg voor een perfecte overgang
tussen de vloer en de wanden, via perfect gelijke kleurdessins of
een opvallende en speelse contrastkleur.
Voor het volledige assortiment Vinylcomfort-producten zijn
plintprofielen verkrijgbaar. Neem contact op met uw levenancier
voor meer informatie over de beschikbare plinten.

Acousticork verhoogt het loopcomfort, vermindert geluid en de
warmtespreiding. Een ruimte wordt over het algemeen aangenamer
en vrediger, een essentiële voorwaarde om van elk huis een thuis
te maken.
Acousticork is verkrijgbaar in twee versie: kurkagglomeraat en
kurkagglomeraat met een dampscherm.

Onderhoud

• Bijzonder duurzaam en
blijvend veerkrachtig
• Verbetert de thermische
isolatie van de vloer

Optimale zorg voor
blijvende schoonheid
Wicanders levert een assortiment accessoires om uw vloer in optimale conditie te houden. Elk van deze producten
heeft een specifieke toepassingen en is ontwikkeld om het onderhoud van uw vloer zo eenvoudig mogelijk te maken.

• Natuurlijk en duurzaam
product
• Eenvoudig te hanteren
en te leggen

REGULIER
ONDERHOUD

PERIODIEK
ONDERHOUD
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Wicanders
Soft Cleaner
Dit zachte schoonmaakmiddel is
geschikt voor wekelijks of zelfs
dagelijks gebruik. Het kan gebruikt worden voor het verwijderen van vuil, zodat dit niet in
de naden en het reliëf van het
product dringt.

Wicanders
Spray Cleaner
Ontwikkeld voor normale reiniging. Dit zachte schoonmaakmiddel wordt geleverd als spray, zodat het snel en eenvoudig direct
op de vloer gespoten kan worden.
Bijzonder effectief voor het verwijderen van vuil of vetvlekken.

Wicanders
Power Polish
Dit product wordt gebruikt voor
periodiek onderhoud en biedt een
extra bescherming voor de vloer,
dankzij de sterke reinigingskracht.
Hierdoor houdt u jarenlang een
vloer die er als nieuw uitziet, met
name belangrijk in ruimtes waar
veel gelopen wordt.

Wicanders
Power Strip
De Power Strip wordt gebruikt
voor het reinigen van hardnekkige vlekken en restanten van onderhoudsproducten. De accumulatie van een groot aantal lagen
onderhoudsproduct kan de vloeren er minder mooi doen uitzien.
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BEWEGINGSVRIJHEID

NATUURLIJKE WARMTE ISOLATIE
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Zwevende vloeren met CorkLoc® zijn eenvoudiger en sneller te
leggen.
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Comfortbeleving
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Onderzoek uitgevoerd door het biomechanisch instituut IBV in Valencia, Spanje

Hoog

Snel en eenvoudig leggen

LOOPCOMFORT

Kurkvloeren zijn erg comfortabel om op te lopen, als
gevolg van de natuurlijke en inherente flexibiliteit
van kurk. Deze zorgt voor uniek comfort tijdens het
lopen.
Bij het testen van de comfortbeleving van mensen die
45 minuten over vijf verschillende materialen lopen,
blijkt dat Wicander kurkvloeren een uitstekend
resultaat laten zien.
De hoge comfortbeleving presteert beter dan
linoleum, laminaat en keramische vloertegels.

Onderzoek uitgevoerd door het biomechanisch instituut IBV in Valencia, Spanje.
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Onderzoek uitgevoerd door het biomechanisch instituut IBV in Valencia, Spanje
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Dankzij de veerkracht en elasticiteit van kurk hebben
vloeren van Wicanders de mogelijkheid om zich te
herstellen van een grote impact. Testen tonen aan dat
kurkvloeren van Wicanders het best presteren op het
gebied van schokabsorptie. Als een voorwerp op een
vloer van kurk of laminaat, zullen de resultaten sterk
verschillen.

Schokabsorptie

Laag

warm

Kurk

SCHOKBESTENDIGHEID

De natuurlijke thermische kenmerken van kurk maken
een Wicanders-vloer energiezuinig en zorgen het
hele jaar door voor een optimale temperatuur. Bij het
testen van de voettemperatuur met vier verschillende
materialen, springen kurkvloeren eruit als de beste
keuze om warmte vast te houden, beter dan hout en
veel beter dan vinyl of keramische tegels, als het gaat
om energiedispersie.

Infrarood voettemperatuur
Vóór contact

Ker
a

Onderzoek uitgevoerd door het biomechanisch instituut IBV in Valencia, Spanje.

ina

Ku
rk

ut
Ho

Lam

ina

at

sterk

Onderzoek uitgevoerd door Entwicklungs und Prüflabor Holztechnologie gmbH (EPH) in
Duitsland, volgens IHD-W 431.

Hardheidsbeleving

Lam

- 53%

Vloeren van Wicanders zijn stabiel genoeg om
spanningen in de benen en de rug te voorkomen. Dit
komt vaak voor bij het lopen op vloeren die te hard of
te zacht zijn. Wicanders-vloeren zijn zachter dan hout
en harder dan tapijt en bieden de perfecte balans om
beschadiging door scherpe hakken te beperken. Het
vermindert spanning in de benen en de rug, maar is
stevig genoeg om de voetafdruk te ondersteunen, zodat
lopen minder moeite kost en vermoeidheid afneemt.

Zacht

zwak

Loopgeluid

Ku
rk

Dankzij de akoestische isolatieeigenschappen van
kurk dempen vloeren van Wicanders binnen en
tussen ruimtes. Een testvergelijking tussen kurk
en laminaatvloeren van het loopgeluid toont aan
dat kurkvloeren een uitzonderlijk goed resultaat
leveren, met een reductie tot 53%.
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STILTE

Weinig en eenvoudig onderhoud

Duurzaam

De speciale toplaagafwerking van Vinylcomfort-vloeren maakt
deze eenvoudiger te reinigen en te onderhouden.

Kurk wordt gewonnen van de bast van de
kurkeik. Het wordt met de hand van de
stam gehaald, zonder hierbij de boom te
beschadigen. Elk jaar groeit een nieuwe
laag bast op de stam, waardoor het een
hernieuwbare en duurzame hulpbron is.
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Denk groen
kies voor
Wicanders
®

Het belang van de kurkeik
De kurkeik (Quercus Suber L.) is een boom uit de eikenfamilie
waarvan de kurk wordt geoogst. De waarde bestaat niet alleen
uit de geoogste producten van de boom, maar ook uit alle
cultuurgebonden activiteiten op het gebied van landbouw,
bosbouw, het landleven en de jacht, die verband houden met
de teelt van kurkeiken.
Regelmatig oogsten van kurk (een proces dat “strippen”
heet) levert een fundamentele bijdrage aan milieutechnische,

Wicanders® is echt een duurzaam merk! Amorim streeft bij de productie naar een uniek evenwicht tussen de toevoeging

economische en sociale duurzaamheid in de landelijke

van waarde en de bescherming van het milieu. Het uitgangspunt is een grondstof die in een jarenlange cyclus van de

gebieden van de mediterrane regio waar de kurkeik voorkomt.

kurkeiken wordt geoogst zonder daarbij enige schade aan de bomen aan te richten. Deze grondstof wordt dan toegepast in
producten met een hoge toegevoegde waarde. Tegelijkertijd wordt de economische en sociale duurzaamheid bevorderd

De kurkeik groeit langzaam en kan wel 200 jaar oud worden.

in gebieden die anders aan woestijnvorming overgeleverd zouden zijn.

Tijdens die levensduur wordt de boom gemiddeld 16 keer
gestript. Er wordt ongeveer 25 jaar na de aanplant voor de

Uit verschillende onderzoeken naar ecologische effectiviteit, op basis
van een vergelijkbare analyse van verschillende vloeren, blijkt dat
de Wicanders®-producten milieutechnisch en qua productieproces
uitstekend scoren. Het energie- en grondstofverbruik in het
productieproces is niet alleen laag, maar deze producten dragen
zelfs actief bij aan het beperken van de opwarming van de aarde.
Ten eerste door de lage CO2-emissies tijdens de productie, maar
ook doordat kurk van nature CO2 in zich opslaat.

- 5% van de jaarlijkse uitstoot van CO2 van Portugal vastlegt. Dat is
maar liefst 4,8 miljoen ton per jaar.

Vanaf januari 2012 heeft Frankrijk
een regelgeving aangenomen,
waardoor de totale uitstoot van
vluchtige koolwaterstoffen (VOC’s)
beperkt wordt. Producenten die hun
producten in Frankrijk op de markt
brengen, moeten een classificatie
van A+ (zeer lage uitstoot) tot C
(hoge uitstoot) behalen. Het doel is
het verbeteren van de luchtkwaliteit
binnenshuis in particuliere en commerciële gebouwen.

jaar. Bij het oogsten wordt geen enkele schade toegebracht
aan de boom. Op deze manier kan het kurkeikenwoud steeds
doorgaan met het vasthouden van CO2 en zo een actieve
bijdrage leveren aan het beperken van de opwarming van de
aarde.
Het kurkwoud in Portugal (700.00 hectare), ook bekend
als “montado”, is een typisch Iberisch landschap dat van

Er wordt aangenomen dat het Portugese kurkeikenwoud - montado

Het Greenguard-certificaat helpt
bij het identificeren van producten
en materialen voor binnenshuis met
lage uitstoot van chemische stoffen.
Hierdoor wordt de luchtkwaliteit
van de ruimte waar de producten
gebruikt worden verbeterd. Het
certificaat stimuleert wereldwijde
duurzaamheid, een gezond milieu
en veiligheid.

eerste keer geoogst en daarna steeds met tussenpozen van 9

groot belang is voor het ondersteunen van een natuurlijke
biodiversiteit. Dit betreft onder andere soorten die wereldwijd
ernstig bedreigd worden: Iberische lynxen, keizerarenden,
zwarte ooievaars, wolven en wilde beren.

Een Environmental Product Declaration is een geverifieerd document
waarin milieugegevens van producten
gerapporteerd worden op basis van
een levenscyclusanalyse en andere
relevante informatie, in overeenstemming met de internationale norm
ISO 14025.

Productselector

Technisch gegevensblad
Vinylcomfort
Zwevend

Vinylcomfort
Zwevend
0,2mm
Slitjlaag

0,3mm
Slitjlaag
32

Gebruiksklasse (ISO 10874)

31

32

Dikte (mm)

10,5

10,5

10,5

10,5

Afmetingen (mm)

1220 x 185

905 x 295

1220 x 185

1220 x 185

Embossing

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

4-zijdig

Gebruiksniveau woningen

ISO 10874

Klasse

23

Gebruiksniveau commercieel

ISO 10874

Klasse

33

Linen Cherry

Fine pore wood

B0R0001

Sand Oak

Brushed wood

B0R1001

Light Beech

Fine pore wood

Wheat Pine

Brushed wood
Brushed wood

Nordic Ash

Fine pore wood

White Oak

Brushed wood

Alaska Oak

Brushed wood

Shell Oak

Brushed wood

Claw Silver Oak

Brushed wood

Limed Grey Oak
Rustic Limed Gray Oak

B0T0003

23

23

32

31

33

Standaard
testmethode

Eenheid

Specificatie
EN 14085 + EN 649

Specificatie
EN 14085 + EN 649

Specificatie
EN 14085 + ISO 10582

Afmetingen:

ISO 24342

mm

± 0,10% tot
width: max. 0,5 mm
lenght: max. 2,0 mm

± 0,10% tot
width: max. 0,5 mm
lenght: max. 2,0 mm

± 0,10 tot
max. 0,5 mm
max. 2,0 mm

Texturen

Frozen Oak

0,2mm Slitjlaag
1220 x 185 x 10,5mm

33

V-groeven
Hout

0,3mm Slitjlaag
1220 x 185 x 10,5mm
905 x 295 x 10,5mm

0,55mm Slitjlaag
1220 x 185 x 10,5mm

0,55mm
Slitjlaag

B0T0002
B0R3001

Algemene eigenschappen

Totale dikte

ISO 24346

mm

± 0,25

± 0,25

± 0,25

Rechtheid, gemeten op
de toplaag

ISO 24342

mm

≤ 0,30

≤ 0,30

≤ 0,30

B0M8001

Haaksheid

ISO 24342

mm

≤ 0,50

≤ 0,50

≤ 0,50

B0Q0003

Totale dichtheid

EN 672

Kg/m³

Nominale waarde (960) ± 50

Nominale waarde (900) ± 50

Nominale waarde (930) ± 50

Nominale waarde
(9800) - 10 % + 13%

Nominale +13% / -10%

B0N9001
B0V4001

B0N4001
B0V3001

Dikte van kurken vloertegel

ISO 23997

g/m²

Nominale waarde
(10150) - 10 % + 13%

Fine pore wood

B0T7001

Dimensionele stabiliteit (vocht)

EN 669 (Annex C )

mm

≤5

≤5

≤5

Brushed wood

B0U0001

Opening tussen panelen

EN 14085 (Annex B )

mm

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

Castle Toast Oak

Authentic embossed texture

B0P1001

Castle Raffia Oak

Authentic embossed texture

B0P0001

Hoogteverschil tussen panelen

EN 14085 (Annex B )

mm

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

Arcadian Soya Pine

Authentic embossed texture

B0P4001

Vlakheid van het paneel
(Lengte: Concaaf / convex)

EN 14085 (Annex A)

%

≤ 0,50 / ≤ 1,0

≤ 0,50 / ≤ 1,0

≤ 0,50 / ≤ 1,0

Arcadian Rye Pine

Authentic embossed texture

B0P5001

Sawn Twine Oak

Authentic embossed texture

B0P2001

Vlakheid van het paneel
(Breedte: Concaaf / convex )

EN 14085 (Annex A)

%

≤ 0,10 / ≤ 0,15

≤ 0,10 / ≤ 0,15

≤ 0,10 / ≤ 0,15

Sawn Bisque Oak

Authentic embossed texture

Indentatie

ISO 24343-1

mm

≤ 0,15

≤ 0,15

≤ 0,15

ISO 105-BO2

Blue woolschaal

≥6

≥6

≥6

B0P3001

Amber Cherry

Fine pore wood

B0Q7003

Chalk Oak

Brushed wood

B0Q1003

Provence Oak

Brushed wood

B0Q3003

Elegant Oak

Fine pore wood

Nature Oak

Fine pore wood

Blonde Oak

Brushed wood

Kleurechtheid

Classificatie eigenschappen - EN 655 + EN 649 + EN 14085

B0R4001
B0T5001
B0N1001

European Oak

Brushed wood

B0Q2004

Light Sucupira

Fine pore wood

B0O9001

Croft Oak

Brushed wood

B0V9001
B0V8001

Bark Oak

Brushed wood

Tobacco Pine

Brushed wood

B0R6001

Smoked Rustic Oak

Brushed wood

B0U4001

Century Fawn Pine

Authentic embossed texture

B0P7001

Century Morocco Pine

Authentic embossed texture

B0P6001

Brume Oak

Brushed wood

Storm Oak

Brushed wood

Cinder Oak

Brushed wood

Midnight Oak

Fine pore wood

B0N8001
B0N3001
B0R7001

Slijtagegroep

EN 660-1

Dikteverlies
(∆ lmm)

Slijtagegroep T

Slijtagegroep T

-

Totale dikte
(Vinyl en kurklaag)

ISO 24346

mm

≥ 3,0

≥ 3,0

-

Dikte van de toplaag
(Slijtagegroep T)

ISO 24340

mm

≥ 0,55

≥ 0,3

0,2

Bureaustoel

EN 425

Visueel effect Er dient geen verstoring van het oppervlak
anders dan een lichte zichtbare verandering of
na 25 000
delaminatie op te treden
cycli

Er dient geen verstoring van het oppervlak
anders dan een lichte zichtbare verandering of
delaminatie op te treden

Er dient geen verstoring van het oppervlak
anders dan een lichte zichtbare verandering of
delaminatie op te treden

Gesimuleerde verplaatsing van
een meubelpoot

EN 424

dient geen schade zichtbaar te zijn na testen
Visueel effect Er
met een type 2-voet

Er dient geen schade zichtbaar te zijn na testen
met een type 2-voet

Er dient geen schade zichtbaar te zijn na testen
met een type 2-voet

Veiligheidseigenschappen - EN 14041
Brandbestendigheid

EN 13501-1

Klasse

Bfl s1

Bfl s1

Bfl s1

Slipvastheid

EN 13893

Klasse

DS

DS

DS

Formaldehyde-emissie

DIN EN 717-1

Klasse

E1

E1

E1

Electrische eigenschappen

EN 1815

kV

Antistatisch

Antistatisch

Antistatisch

Gehalte pentachloorfenol (PCP)

CEN/TR 14823 (ihd-W mg/Kg
409)

PCP-vrij

PCP-vrij

-

EN 14041 Annex B

%

-

-

Undetectable

B0M5001

Steen
White Ceramic

Moonscape stone

B0P8001

Beige Ceramic

Moonscape stone

B0P9001

Extra eigenschappen

Grained stone

B0O2001

Vlekbestendigheid

ISO 26987 (a)

Gradatie

Gradatie 0 (b) *

Gradatie 0 (b)

Gradatie 0 (b)

Sliced stone

B0O1001

Thermische weerstand

EN 12667

(m²K)/W

0,093

0,104

R <0,112

Reductie van impactgeluid

ISO 140-8

dB (∆ Lw)

16

16

16

Loopgeluid / reductie van
loopgeluid

NF S 31 - 074

L n,e,w
(dB)/∆Eρω
(dB)

81

81

81

Loopgeluid

IHD - W431

dB (A)

Reductie verbetering 11,4 dB(A)
Verschil in geluidsdruk 45,4%

Reductie verbetering 11,4 dB(A)
Verschil in geluidsdruk 45,4%

Reductie verbetering 11,4 dB (A)
Verschil in geluidsdruk 45,4%

Bianco Travertine
Coal Slate

“a) De volgende producten zijn getest: Desinfectiemiddel, C2H5OH, NH4OH, Citroenzuur, jodium, petroleum, spiritus
(b) - Gradatie 0 - Onveranderd / Gradatie 1 - Zeer weinig verandering / Gradatie 2 - Weinig verandering / Gradatie 3 - Verandering / Gradatie 4 - Sterke verandering;
* M.u.v. jodium - Gradatie 2 - Weinig verandering

Op de vloerencollectie van Wicanders rust garantie. U kunt de garantievoorwaarden nalezen op www.wicanders.com

Geproduceerd door Amorim, wereldwijd
marktleider op het gebied van kurkvloeren.
Wicanders mixt de meest natuurlijke waarde
met avant-garde technologiën en bieden
zo ecologische, stylistische vloerbekleding
van een hoge kwaliteit. Wicanders heeft
een ongeëvenaarde reputatie op het gebied

van hoge kwaliteitsnormen en unieke,
comfortabele vloersystemen. Het assortiment
is afgestemd op de nieuwste interieurtrends
en bedoeld voor toepassing in zowel de
woningmarkt als commerciële marktsectoren.
Wicanders is werkelijk een duurzaam merk!

www.wicanders.com

DE Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01 ....................................................... germany.ar.de@amorim.com
BE NE LUX Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111 ............................................................................... info.ar.nl@amorim.com
AT Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10 ......................................................... austria.ar.de@amorim.com
CH Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20 .................................................................... info@amorim.ch
PT Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600 ................................................................... geral.ar@amorim.com

Hoofdkantoor

ES Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407 .................................................................. info.ar.es@amorim.com

Amorim Revestimentos S.A

FR Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848 .................................................................... info.ar.fr@amorim.com

(+351) 227 475 600

DK Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52 ................................................................... timberman@timberman.dk

geral.ar@amorim.com

PL Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639 ......................................................................... krakow@domkorkowy.pl
US Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62 ......................................................... info.ar.us@amorim.com
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RU Amorim Flooring RUS (+7) 495 280 7860 ............................................................................. info.ar.ru@amorim.com

