Klasse - Criteria EIK PARKET
PRIME AB

40-50% A + 50-60% B

NATURAL BC

30-40% B + 60-70% C

RUSTIC ABCD

10-15% B + 85-90% CD

RUSTIC CD

100% CD

EXTRA RUSTIC CDEF

75-80% CD + 20-25% EF

ANTIC DEF

100% DEF
*Bredere planken (240mm of breder) in PRIME AB, kunnen grotere knoesten
bevatten, evenals 10-15% E-klasse, gevuld met natuurlijk eik-vulsel
vanwege grotere stronkmaten, kasteelplanken Rustiek AB klasse

Eikenhout - klasse

omschrijving

Classic A:

zonder knoesten en spinthout, uniforme kleur.

Classic B:

met knoesten tot max. 8mm, geen spinthout, harmonisch-natuurlijke kleur.

Classic C:

met knoesten tot max. 5cm, spinthout max 15%. Harmonisch-natuurlijke kleur.

Classic D:

met knoesten tot max. 8cm, en max. 30% spinthout, een breed scala aan kleurvariaties.

Classic E:

met knoesten tot 10cm, laat barsten tot 30cm toe in het midden van de planken (max. 5mm breed)
en barsten tot 25cm aan de uiteinden (max. 8mm breed), met grotere verscheidenheid in
kleurenvariatie.

Classic F:

Laat barsten toe als normale houteigenschap, met barsten kleiner dan 15-20 mm breed in het midden
van de planken. De langste barst is korter dan 80% van de planklengte.

Algemene voorwaarden m.b.t. parket.
De garantie op gebreken en/of productiefouten in de geleverde goederen beperkt zich tot het herstel of
vervanging van de gebrekkige goederen; iedere gevolgschade wordt uitgesloten. De garantie vervalt bij
foutieve verwerking en/of onderhoud van de vloer. Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk aan ons te
worden gemeld alvorens tot verwerking wordt overgegaan.
Er wordt géén garantie gegeven op verwerkte gebrekkige producten waarvan het gebrek zichtbaar was
op het ogenblik van de verwerking. De geleverde producten zijn natuurproducten welke onderhevig zijn
aan wijzigingen bij temperatuurschommelingen ; bij hoge luchtvochtigheid zal de vloer uitzetten, bij lage
luchtvochtigheid zal de vloer krimpen. Het is evident dat de natuurlijke werking geen gebrek uitmaakt
en dus ook geen aanleiding tot enige aansprakelijkheid in onze hoofde kan geven.
Krimpnaden e.d. vallen niet onder garantie vermits ze een essentieel kenmerk van het geleverde
product uitmaken. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor vroegtijdige slijtage van het
product, de lak of de olieafwerking.
Er wordt verondersteld dat de gebruiker de nodige kennis heeft van de afwerkingsproducten en de
nodige proeven doet. Voorbewerkte materialen kunnen nooit de kwaliteit bereiken van de materialen
die ter plaatse behandeld worden.
Kleurstalen in het magazijn gezien kunnen verschillen van de geleverde materialen.
Houten vloer dienen geplaatst te worden op een droge ondergrond, in een verwarmde plaats en met
aangepaste lijm. Gerookte eiken planken kunnen 30% van hun kleur verliezen. Bij gerookte planken
hebben we donkere en lichte planken.

