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EURO HOME LAMINAATVLOEREN –
DE IDEALE STIJL VOOR UW HUIS.
De eisen die heden ten dage aan vloeren worden gesteld, zijn net 
zo verschillend als de leefwijzen en  stijlen waarmee ze worden 
 omringd.   Daarom is het niet verwonderlijk dat laminaatvloeren, die 
aan de hoogste eisen van comfort, uitstraling en  gemak voldoen, 
steeds populairder worden. 

In deze brochure vindt u een uitgebreide collectie van  EURO HOME 
laminaat. En welke vloer u ook kiest, met welke afwerking dan 
ook, hij zal aansluiten op uw smaak en persoonlijke  levensstijl en is 
 bestand tegen het leven van alledag.

Laat u inspireren…
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EURO HOME 
VLOERENSTUDIO
Uw virtuele kamer maken op www.euro-home.com. Neem 
het giswerk weg en plan de kamer van uw dromen. Ga hiervoor 
naar de vloerenstudio op www.euro-home.com en zie hoe 
uw dromen vorm krijgen. Ga uw gang en wees zo gedurfd en 
 creatief als u wilt.

www.euro-home.com

K453 Biscotti Oak, Planked | HO

INHOUD
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COLLECTIE OVERZICHT

WATERBESTENDIGE LAMINAATVLOER

LAMINAATVLOER

AC-klasse Gebruiksklasse MO.RE!Garantie* 
Authentic
Embossed

* De garantie is geldig voor huishoudelijk gebruik, met inachtneming van de geldende garantie condities. (Gedetailleerde voorwaarden met betrekking tot garantie: www.euro-home.com).    
** Getest op bacteriën: Staphylococcus aureus     *** Geselecteerde decoren                   

V-groefA.B.C.**
Eco 

vriendelijk
Clic-

verbinding

c o l l e c t i e  RIVER 8
 1285 x 192 x 8 mm

AC4 23/32

***

c o l l e c t i e  RIVER 8+
 1285 x 192 x 8 mm

AC5 23/33

***

   635 x 327 x 8 mm

c o l l e c t i e  ESSENCE
AC4 23/32

 1285 x 192 x 8 mm

c o l l e c t i e  VILLA
AC4 23/32

 1285 x 192 x 7 mm

c o l l e c t i e  CLASSIC 
AC3 23/31

 1285 x 192 x 7 mm

c o l l e c t i e  COUNTRY 
AC3 23/31

 1285 x 242 x 8 mm

c o l l e c t i e  VILLA GRANDE 
AC4 23/32

 1285 x 327 x 8 mm

***

***

***
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K451 Silverdale Oak, Planked | HO

STRUCTUREN EN AFWERKINGEN

Palace Oak (PO) – 
Authentic Embossed

Rust (RT) Nature Line (NL)

Oiled Slate (OS) – 
Authentic Embossed

Living Pore (LP) – 
Authentic Embossed

Royal Oak (RO) – 
Authentic Embossed

Grained Timber (GT) Super Matt (SU) Rustic Finish (RF)

Antique Stone (AS)

Carpenter Mill Oak (CM) – 
Authentic Embossed

Villa Scandinavia (VS) – 
Authentic Embossed

Historic Oak (HO) – 
Authentic Embossed

NIEUW NIEUW
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*3 *4 *5

ANTI BACTERIAL COMFORT
A.B.C. Anti Bacterial Comfort voorkomt dat 
bacteriën zich nestelen in de vloer. Bacteriën
kunnen aanwezig zijn op de vloer van vele bron-
nen, zoals schoenen, morsen of  huis dieren. 
A.B.C. voorkomt de groei van bacteriën op 
uw vloer en voorziet u van een geruststellend  
gevoel van een gezond thuisklimaat.

LICHTBESTENDIG
Door de lichtechtheid (van niveau 6, de hoogs-
te van de blauwe wolschaal) is de EURO HOME  
perfect voor ruimtes die heel licht zijn.

AFGESCHUINDE RANDEN  
AAN 4 ZIJDEN
De vier planken hebben aan 4 zijden 
 afgeschuinde randen, waardoor ze eruitzien 
als authentieke vloerplanken.

AUTHENTIC EMBOSSED
De voelbare oppervlaktestructuren (Authentic 
Embossed) bevatten een elegant contraste-
rende en een fantastisch multi-gloss effect dat 
de diepte van de structuur met matte en glans
elementen benadrukt. De synchroom poriën 
volgen de nerf van het decor, hetgeen  betekent 
dat deze feilloos het karakter van natuurlijk 
hout nabootsen. 

INSTALLATIE
Alle EURO HOME installatie-systemen zijn 
speciaal gemaakt voor het zo makkelijk en 
probleemloos mogelijk leggen. De click- 
verbindingen zijn zo gemaakt dat de vloer 
met zo min mogelijk gereedschap en zonder  
problemen geïnstalleerd kan worden.     

ECO VRIENDELIJK
Alle EURO HOME vloeren zijn milieu vriendelijk, 
omdat 90 % van het hout uit verantwoordelijk 
beheerde bossen wordt betrokken. Ook het 
volledige productieproces is gecertificeerd 
door onafhankelijke experts.

SYMBOLEN

K266 Hayfield Oak, Planked | PO

*1

Getest op bacteriën: Staphylococcus aureus 
Specificatie over de emissiegraad van vluchtige bestanddelen in de lucht, die een toxisch risico vormen bij het inademen. Op een schaal van A+ (uiterst laag) tot C (hoge graad).  
Voor verdere informatie: www.eco-institut.de/en/portfolio/emissions-dans-lair-interieur
www.eco-institut-label.de/en/
www.pefc.org
www.scsglobalservices.com/floorscore

*1

*2

  
*3  
*4  
*5  
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NIEUW! RIVER VLOEREN MET  
MO.RE! TECHNOLOGIE

NIEUW!

*   Volgens de specificatie van fabrieksnorm KRONOSPAN WN-103, www.floor-with-more.com.
** Getest op bacteriën: Staphylococcus aureus

De MO.RE! technologie is gebaseerd op een nieuwe 
samenstelling. Hierdoor zwelt de vloer aanzienlijk minder 
en is hij beter tegen de inwerking van water bestand dan 
conventionele laminaatvloeren.

Een drankje gemorst? Een emmer omgestoten bij het 
schoonmaken? Een lekkende bloempot? Geen paniek: 
vloeren met de MO.RE! technologie kunnen tegen dergelijke 
ongelukjes. Neem de vloeistof gewoon op. Verder hoeft u zich 
geen zorgen te maken over eventuele schade aan uw laminaat. 
Dankzij MO.RE!

ZO WERKT DE MO.RE! TECHNOLOGIE

DE BETROUWBAARHEID VAN MO.RE!
Vloeren met MO.RE! technologie bieden maar liefst 48 uur spatwaterdichtheid.*

ANTIBACTERIEEL COMFORT
Het spreekt voor zich dat het belangrijk is om vloeren zo schoon en bacterievrij mogelijk te houden. Op het A.B.C. oppervlak** 
vinden bacteriën geen voedingsbodem. Gewoon regelmatig reinigen en u en uw gezin kunnen zorgeloos genieten van het 
dagelijkse leven.

BESTAND TEGEN HUISDIEREN
Dankzij het robuuste oppervlak, de MO.RE! technologie en het antibacteriële comfort zijn de River vloeren van EURO HOME 
uitstekend geschikt voor gezinnen met huisdieren.

BESTAND TEGEN  MEER. 
RESISTENT TEGEN  MEER.
OPGEWASSEN TEGEN  MEER.
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De warme realistische uitstraling van een 
 echte brede houten vloer, met alle voordelen 
van dien, zoals eenvoudig schoonmaken,  
ruimtelijke werking en lange levensduur. 
 Gecombineerd met het perfect gereprodu-
ceerd oppervlak maakt dit tot een vloer die elke 
kamer doet stralen.

DE REALISTISCHE  
UITSTRALING VAN EEN  
ECHTE HOUTEN VLOER.

www.euro-home.comK483 Antique Sterling Oak, Planked | NL
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Woningen met
intensief gebruik

EN 13329

Commercieel gebruik 
met intensief verkeer

KLASSE 33/AC5
8 mm

 

c o l l e c t i e 

RIVER 8+

VERDRAAGT 
MEER DANKZIJ 
MO.RE!

De perfecte vloer voor bij u thuis of op kantoor.  
De vloeren van de River 8+ collectie van EURO HOME 
hebben allemaal een hoogwaardig Authentic Embossed 
oppervlak. De voelbare textuur van de synchrone poriën 
volgt de nerven van het eikenpatroon. River 8+ past bij 
elke stijl en is geschikt voor iedere toepassing.

VOORDELEN:
• Uitstraling van een echte houten vloer door 
   4 zijdige vellingkant
• Bestand tegen huisdieren
• Lichtbestendig en kleurvast
• 1clic 2go pure – Kopse en lange zijden klikbaar

* **

Totale dikte: 8 mm  
Oppervlakte: 1285 x 192 mm 
Panelen per pak:  9 stuks (2.22 m2) 
Gewicht per pak: 15 kg

* De garantie is geldig voor huishoudelijk gebruik, met inachtneming van de geldende garantie condities.       ** Getest op bacteriën: Staphylococcus aureus     

K477 Natural Carpenter Oak, Planked l CM
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K475 Virgin Scandi Larch
Planked | VS

NIEUW

K476 Inca Carpenter Mill, Planked | VS

K477 Natural Carpenter Oak
Planked | CM

RIVER 8+ 
AC5, Klasse 33 (EN 13329), 1285 x 192 x 8 mm 

NIEUW

K476 Inca Carpenter Mill
Planked | VS

NIEUW
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EN 13329

KLASSE 32/AC4
8 mm

 

* **

c o l l e c t i e 

RIVER 8

Industriële ruimten met
normaal gebruik 

Totale dikte: 8 mm  
Oppervlakte: 1285 x 192 mm 
Panelen per pak:  9 stuks (2.22 m2) 
Gewicht per pak: 15 kg

* De garantie is geldig voor huishoudelijk gebruik, met inachtneming van de geldende garantie condities.       ** Getest op bacteriën: Staphylococcus aureus       *** Geselecteerde decoren

***

Woningen met
intensief gebruik

De River 8 collectie van EURO HOME is perfect voor het 
hele gezin. Kies uit verschillende patronen met diverse 
texturen. Het assortiment bevat voor iedereen in uw 
gezin een ideale vloer.

VOORDELEN:
• Uitstraling van een echte houten vloer door 
   4 zijdige vellingkant
• Bestand tegen huisdieren
• Lichtbestendig en kleurvast
• 1clic 2go pure – Kopse en lange zijden klikbaar

BESTAND TEGEN 
ONGELUKJES 
DANKZIJ MO.RE!

K485 Natural Sterling Oak, Planked l NL
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K482 Twilight Sterling Oak, Planked | NL

K483 Antique Sterling Oak
Planked | NL

K485 Natural Sterling Oak
Planked | NL

K482 Twilight Sterling Oak
Planked | NL

K451 Silverdale Oak
Planked | HO

RIVER 8 
AC4, Klasse 32 (EN 13329), 1285 x 192 x 8 mm 

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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K389 Nightfall Slate, Tile l OS

EN 13329

KLASSE 32/AC4
8 mm

 

*

c o l l e c t i e 

ESSENCE
Totale dikte: 8 mm  
Oppervlakte: 635 x 327 mm 
Panelen per pak:  11 stuks (2.28 m2) 
Gewicht per pak: 15 kg

AANTREKKELIJKE
KERAMISCHE  
TEGEL-LOOK.

Steen? Tegels? EURO HOME Essence! Een prachtige 
laminaat-reproductie van meesterlijk gelegde tegels, 
gecombineerd met de eenvoudige verwerking van het
1clic2go pure installatie-systeem.

VOORDELEN:
• Keramische tegel-look 
• Makkelijk schoon te maken en hygienisch
• 1clic 2go pure – Kopse en lange zijden klikbaar

Industriële ruimten met
normaal gebruik 

Woningen met
intensief gebruik

** ***

* De garantie is geldig voor huishoudelijk gebruik, met inachtneming van de geldende garantie condities.       ** Getest op bacteriën: Staphylococcus aureus       *** Geselecteerde decoren
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K388 Pewter Slate, Tile | OS

K388 Pewter Slate
Tile | OS

K389 Nightfall Slate
Tile | OS

ESSENCE 
AC4, Klasse 32 (EN 13329), 635 x 327 x 8 mm 

K035 Crosstown Traffic
Tile | AS

K385 Ice Flow
Tile | RT

NIEUW NIEUW
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EN 13329

KLASSE 32/AC4
8 mm

 

* **

c o l l e c t i e 

VILLA GRANDE

EEN PRACHTIG 
BREDE
PLANK EFFECT.

Verrijk uw kamer met de uitstraling van een echte brede 
plank. De V-groef geeft het effect van een echt houten 
vloer en een specifiek ruimtelijk effect. Dus voor een 
“nieuwe look”, voor bijvoorbeeld uw huiskamer is deze 
VILLA GRANDE vloer, de vloer voor U!

VOORDELEN:
• Houten plank effect door V-groef
• Makkelijk schoon te maken en hygienisch
• Twinclic, klikt op de korte- en lange kanten

Totale dikte: 8 mm  
Oppervlakte: 1285 x 242 mm | 1285 x 327 mm 
Panelen per pak:  8 stuks (2.49 m2)  l 6 stuks (2.52 m2)
Gewicht per pak: 17 kg

***

Industriële ruimten met
normaal gebruik 

Woningen met
intensief gebruik

* De garantie is geldig voor huishoudelijk gebruik, met inachtneming van de geldende garantie condities.       ** Getest op bacteriën: Staphylococcus aureus       *** Geselecteerde decoren

K327 Hillside Oak, Planked l RO l242 mm
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8575 Blonde Oak
Planked | LP l 242 mm

K326 Sundance Oak
Planked | RO l 242 mm

K327 Hillside Oak
Planked | RO l 242 mm

K406 Eurus Oak
Planked | NL l 327 mm

K415 Aeolus Oak
Planked | GT l 327 mm

VILLA GRANDE 
AC4, Klasse 32 (EN 13329), 1285 x 242 | 327 x 8 mm 

K063 Organic Oak
Planked | NL l 242 mm

K326 Sundance Oak, Planked l RO l 242 mm

NIEUWNIEUW
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EN 13329

KLASSE 32/AC4
8 mm

 

* **

c o l l e c t i e 

VILLA

RUIMTE  
EFFECT.

Wilt u uw interieur er zo ruim mogelijk laten uitzien? 
Dankzij de V-groef in deze VILLA Collectie komt uw 
interieur optimaal tot zijn recht. Een zorgeloze vloer 
met een perfecte passing.

VOORDELEN:
• Ruimtelijk effect door V-groef aan 4 zijden 
• Makkelijk schoon te maken en hygienisch
• 1clic 2go pure – Kopse en lange zijden klikbaar

Totale dikte: 8 mm  
Oppervlakte: 1285 x 192 mm 
Panelen per pak:  9 stuks (2.22 m2) 
Gewicht per pak: 15 kg

***

Industriële ruimten met
normaal gebruik 

Woningen met
intensief gebruik

* De garantie is geldig voor huishoudelijk gebruik, met inachtneming van de geldende garantie condities.       ** Getest op bacteriën: Staphylococcus aureus       *** Geselecteerde decoren

K450 Firebrand Oak, Planked l HO
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5966 Khaki Oak
Planked | NL

K419 Armoury Oak
Planked | GT

K266 Hayfield Oak
Planked | PO

K450 Firebrand Oak
Planked | HO

K453 Biscotti Oak
Planked | HO

K268 Wolfsback Oak
Planked | PO

VILLA 
AC4, Klasse 32 (EN 13329), 1285 x 192 x 8 mm 

NIEUW

NIEUW NIEUW

5543 Colorado Oak
Planked | HC

8837 New England Oak
Planked | SU

3333



 

xxxx

Natuurlijk wilt u uw vloer zo schoon mogelijk 
houden en vrij van ziektekiemen. Daarom zijn 
alle EURO HOME vloeren voorzien van Anti Bac-
terial Comfort. Deze anti-bacteriële  comfort 
helpt het groeien van ziektekiemen voor komen. 
Samen met regelmatige reiniging van de vloer 
kunt u genieten van het leven zonder u zorgen 
te hoeven maken om de gezondheid van u en 
uw dierbaren.

* A.B.C. 
ANTI BACTERIAL  
COMFORT

www.euro-home.com
* Getest op bacteriën: Staphylococcus aureus 

K035 Crosstown Traffic, Tile | AS
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EN 13329

KLASSE 31/AC3
7 mm

 

*

c o l l e c t i e 

COUNTRY
Totale dikte: 7 mm  
Oppervlakte: 1285 x 192 mm 
Panelen per pak:  10 stuks (2.47 m2) 
Gewicht per pak: 15 kg

TRENDSETTER  
IN EEN
VERSCHEIDENHEID
AAN DECOREN.

De EURO HOME COUNTRY is rondom afgewerkt met 
een V-groef. Hierdoor wordt het houtenplanken effect 
benadrukt. Deze vloer is niet alleen mooi om te zien 
maar is ook onderhoudsvrij en goed bestand tegen de 
dynamiek van het gezinsleven.

VOORDELEN:
• Uitstraling van een echte houten vloer door 4 zijdige     
   vellingkant
• Echte parket uitstraling
• Twin clic, klikt op de korte- en lange kanten

Industriële ruimten met
matig gebruik 

Woningen met
intensief gebruik

* De garantie is geldig voor huishoudelijk gebruik, met inachtneming van de geldende garantie condities.       ** Getest op bacteriën: Staphylococcus aureus 

**

5985 Sherwood Oak, Planked l NL
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5985 Sherwood Oak
Planked | NL

5236 Greenland Oak
Planked | RF

5945 Baronial Oak
Planked | NL

8096 San Diego Oak
Planked | NL

4009 Rock Ridge Oak
Planked | NL

8714 Nevada Oak
Planked | NL

COUNTRY 
AC3, Klasse 31 (EN 13329), 1285 x 192 x 7 mm 

7209 Liberty Oak
Planked | NL

7209 Liberty Oak, Planked l NL

NIEUW
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EN 13329

KLASSE 31/AC3
7 mm

 

* **

c o l l e c t i e 

CLASSIC
Totale dikte: 7 mm  
Oppervlakte: 1285 x 192 mm 
Panelen per pak:  10 stuks (2.47 m2) 
Gewicht per pak: 15 kg

K056 Main Oak, 2 Strip l GT

GESCHIKT  
VOOR ELKE 
WOONSTIJL.

De CLASSIC collectie is de ideale laminaatvloer voor 
een dynamische levensstijl. Niet alleen mooi om te 
zien, maar ook onderhoudsvriendelijk en slijtvast.

VOORDELEN:
• Eenvoudig te leggen
• Gebruiksvriendelijk
• Twin clic, klikt op de korte- en lange kanten

Industriële ruimten met
matig gebruik 

Woningen met
intensief gebruik

* De garantie is geldig voor huishoudelijk gebruik, met inachtneming van de geldende garantie condities.       ** Getest op bacteriën: Staphylococcus aureus 
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K071 Studio Oak, Planked | GT

K056 Main Oak
2 Strip | GT

5945 Baronial Oak
Planked | NL

K071 Studio Oak
2 Strip | GT

K038 Bali Driftwood
Multistrip | GT

CLASSIC 
AC3, Klasse 31 (EN 13329), 1285 x 192 x 7 mm 

NIEUW

4343



www.euro-home.com

De dessins en kleuren zoals afgebeeld in de folder zijn slechts een indicatie van de echte kleursamenstellingen. De voorbeelden van de dessins geven slechts een fractie weer van de werkelijke uitstraling 
en kan door druktechnische redenen verschillen met de werkelijkheid. 03/05/22

www.houtwerf.nl

K475 Virgin Scandi Larch, Planked | VS


