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Uniek aan deze parket?

•	 Tijdloze	klasse	in	een	modern	jasje
•	 Tal	van	manuele	bewerkingen	met	

een	zeer	authentieke	look	tot	gevolg
•	 Gemakkelijk	te	plaatsen:	1	paneel
•	 4	kleuren:		

-	whitewash	
-	naturel	
-	greywash	
-	oldlook

•	 Tand-en	groef-systeem
•	 Geen	speciaal	onderhoud	nodig,	

zelfde	onderhoudsvoorschriften	als	
andere	eiken	parketsoorten

•	 Plaatsen:	zwevend	of	verlijmen
•	 Soort:	Eik	(4mm	toplaag)
•	 Formaat:	58x58x1,5
•	 Richtprijs:	€	59,25/m²	excl.	btw

Nieuw op batibouw! Persmap 2016

Parket “Versailles”
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Traditie en innovatie verenigt in eenzelfde klassevloer

VERSAILLES  ‘oldlook’

VERSAILLES  ‘greywash’
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VERSAILLES  ‘whitewash’’
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Versailles-parket vlecht een ingenieus patroon en brengt elegantie en balans in de ruimte.  Etceter-
ra drukte zijn eigen stempel op dit klassieke patroon en verenigt traditie en innovatie in 1 collectie. 

De	 collectie	‘Versailles’	 geeft	 klasse	 aan	 iedere	woning.	Het	 klassieke	 stijlpaneel	 bestaat	 in	
hoofdzaak	uit	een	(diagonaal)	vlechtwerk	omkaderd	door	een	vierkante	rand	parketstroken.	
Versailles	parket	is	een	heuse	kasteelvloer.	Het	draagt	de	naam	van	Lodewijk	XIV’s	imposante	
Franse	paleis,	het	unieke	plankenpatroon	van	diens	spiegelzaal	stond	dan	ook	model	voor	dit	
stijlpaneel.	
		
Traditie & innovatie
Volgens	de	eeuwenoude	traditie	van	de	oude	kasteelvloeren	wordt	Versailles	parket	op	am-
bachtelijke	wijze	geproduceerd.	Maar	dankzij	de	combinatie	met	hoogwaardige,	hedendaa-
gse	technologie	voldoet	het	Versailles	parket	ook	aan	de	eisen	van	nu.		De	handige	panelen	
plaatsen	snel	dankzij	het	tand-en	groefsysteem.	Bovendien	onderging	het	hout	in	opdracht	
van	Etceterra	tal	van	manuele	bewerkingen	waardoor	het	een	zeker	grootsheid	combineert	
met	de	hedendaagse	geleefde	look.	

Sfeer en geschiedenis in één
Door	de	verschillende	beschikbare	kleuren	kan	deze	parket	zowel	in	een	loft	geplaatst	worden	
waar	hoge	smeedijzeren	ramen	en	ontblote	bakstenen	muren	de	toon	zetten,	als	in	een	ger-
enoveerde	hoeve	waar	de	landelijke	look	hoogtij	viert.	Welke	sfeer	jij	ook	verkiest	voor	jouw	
woning,	met	deze	collectie	haal	je	sowieso	wat	geschiedenis	in	huis.		
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Parket “Chevron”
Visgraat op de vloer 

CHEVRON ‘natural’

CHEVRON ‘greywash’
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Uniek aan deze parket?

•	 Voor	een	warme,	geleefde	look	die	blijft!
•	 Tal	van	manuele	bewerkingen	met	een	

zeer	authentieke	plankenvloer	tot	gevolg
•	 4	kleuren:		

-	whitewash	
-	naturel	
-	greywash	
-	oldlook

•	 Verkrijgbaar	in	tand	en	groef-systeem
•	 Geen	speciaal	onderhoud	nodig,	zelfde	

onderhoudsvoorschriften	als	andere	
eiken	parketsoorten.

•	 Plaatsen:	zwevend	of	verlijmen
•	 Soort:	eik	(4mm	toplaag)
•	 Formaat:	55	x	9	x	1,5	cm
•	 Richtprijs:	€	49,77/m²	excl.	btw

De	 collectie	 ‘Versailles’	 werd	 speciaal	 voor	
Etceterra	 ook	 in	 visgraatmotief	 gemaakt.		
Net	zoals	de	collectie	‘Versailles’	 is	deze	vis-
graatparket	 in	 de	 4	 kleuren	 natural,	 white-
wash,	 greywash	 en	 oldlook	 beschikbaar.		

Authentieker	dan	visgraat	parketvloeren	kan	
het	bijna	niet.	Anno	2016	is	de	visgraatvloer	
stoer	met	brede,	 robuuste	houten	planken.	
Deze	authentieke	en	vooral	duurzame	vloer	
geeft	elke	 ruimte	een	exclusieve	en	warme	
uitstraling.	Het	geeft	de	woning	een	eigen-
tijds	 karakter	met	 de	 grandeur	 van	weleer.

De	 beschikbare	 kleuren	 zorgen	 ervoor	
dat	 er	 voor	 elk	 interieur	 wat	 wils	 is.	 Kies	
bvb	 voor	 een	 geleefde	 look	 met	 de	 moo-
ie	 white-	 of	 greywash.	 De	 naturelle	 look	
haalt	de	natuur	 in	huis	en	de	oldlook	zorgt	
voor	 die	 warme	 aardse	 tinten.	Welke	 kleur	
je	 ook	 verkiest,	 met	 een	 visgraatparket	
haal	 je	boven	alles	warmte	en	sfeer	 in	huis.	
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GHENT

CHEVRON ‘whitewash’

CHEVRON ‘oldlook’
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Parket “Belge”
Belgische robuustheid in 3 kleuren

ANVERS

BRUGES
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Nieuw op batibouw! Persmap 2016

GHENT
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De	 noeste	 knopen	 en	 extra	 brede	
planken	 geven	 je	 vloer	 een	 door-
leefd	uitzicht	dat	 schitterend	com-
bineert	met	 industriële	 elementen	
als	smeedijzeren	ramen	en	metalen	
objecten.	

De	collectie	‘Belge’	geeft	je	woning	
een	warme	basis	waarop	 je	verder	
bouwt	richting	het	 interieur	van	 je	
dromen.	Een	interieur	waarin	vooral	
een	warme	 sfeer	 en	een	natuurlijk	
gevoel	de	hoofdrol	spelen.

Natuurlijke authenticiteit
Vandaag	 mag	 hout	 zo	 authen-
tiek	 mogelijk	 zijn.	 We	 brengen	
de	natuur	naar	binnen	en	kiezen	
voor	 een	 perfect	 imperfecte	
houten	 vloer	 die	 onze	 woning	
een	 zeker	 robuustheid	 	 schenkt.	
Want	op	zo’n	vloer,	daar	mag	op	
geleefd	worden!

Noeste warmte
De	 Parketcollectie	‘Belge’	 is	 daar	
een	 schitterend	 voorbeeld	 van.	

Uniek aan deze parket?

•	 “Geblakerd”	effect	met	een	im-
perfecte	look	als	gevolg

•	 Verkrijgbaar	in	3	kleuren:	
-	Anvers	
-	Bruges	
-	Ghent

•	 Extra	brede	planken
•	 Doorleefde	karaktervloer
•	 Soort:	Eik	(4mm	toplaag)
•	 Formaat:	24x190x1,5
•	 Richtprijs:		€	59,25/m²	(excl.	btw)



Naadloze badkameroplossingen
Lavabo’s, douchebakken, meubels, doucheplaten en meer uit polyurethaan 
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Parket - badkamer - inloopdouches

Uniek aan deze badkameroplossingen?

•	 GEEN	VOEGEN
•	 Grote	muurplaten	tot	240	x	120cm
•	 Vloerplaten	van	100	tot	120cm	lang
•	 Zeer	sterk	&	antislip
•	 Hoge	detailafwerking	
•	 Kleur-	en	vormvast
•	 Keuze	uit	5	structuren:		

slate,	stone,	ardesia,	concrete	en	nude	
•	 Douchebak,	muurplaten	en	badkamer-	

meubel	uit	hetzelfde	materiaal
•	 Nu	ook	‘soft’	uitwerking:	geeft	mee	onder		

je	voeten	en	voelt	lekker	zacht	aan!
•	 Soort	materiaal:	polyurethaan
•	 Verkrijgbare	kleuren:	alle	RAL-kleuren	
•	 Gepersonaliseerde	kleur	mogelijk	aan	een	

meerprijs	van	10	à	15%
•	 Alle	maatwerk	mogelijk	
•	 Richtprijs:			

-	muurplaat:	126/m²	(excl.	btw)	
-	vloerplaat:	gem.	€	395	à	€720	(excl.	btw)

NIEUW: BETONLOOK
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NIEUW:  brickpanelen 
•	 3D-effect
•	 kleur-en vormvast
•	 volledig in polyurethaan
•	 zeer gemakkelijk in  

onderhoud
•	 Vederlicht om te plaatsen
•	 Max. 120 x 45 cm

verkrijgbaar 
in alle 
RAL-kleuren 

Parket - badkamer - inloopdouches
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Nu	 ook	 ‘soft’	 uitwerking:	
geeft	mee	onder	je	voeten	
en	voelt	lekker	zacht	aan!

Parket - badkamer - inloopdouches

Een inloopdouche waar er geen voegen zijn die je het 
leven moeilijk maken? Geen tandenborstels meer stuk 
wrijven om lijn per lijn schoon te maken terwijl je bin-
nensmonds vloekt? Het kan met deze collectie naad-
loze badkameroplossingen van Etceterra!

Gepersonaliseerde badkamer
Deze	 collectie	 omslaat	 het	 volledige	 badkamer-
gamma:	 je	 kan	 er	 zowel	 XXL-muurplaten,	 vloer-
platen	als	badkamermeubels	 in	 terug	vinden.	Het	
volledige	gamma	wordt	gemaakt	 in	het	materiaal	
polyurethaan,	 een	 product	 dat	 voor	 industriële	
doeleinden	werd	ontwikkeld	maar	door	zijn	sterkte	
en	lichtheid	ook	zijn	weg	vond	naar	je	badkamer!

Structuur onder je voeten
De	 platen	 zijn	 verkrijgbaar	 in	 verschillende	 struc-
turen:	slate,	stone,	ardesia,	concrete	en	nude.	deze	
refereren	 naar	 verfijnde	 ,	 elegante	 texturen	 zoals	
leer	of	 lei-steen.	Ook	voor	je	douchebak	kan	je	de	
structuur	bepalen	en	kiezen	voor	een	vlakke	plaat	

die	gelijkloopt	met	 je	vloer	of	toch	voor	een	opstaande	rand.	 In	deze	niet	alledaagse	collectie	
badkameroplossingen	is	alles	mogelijk!

Eindeloos kleurengamma
Deze	veelzijdige,	gemakkelijk	te	gebruiken	panelen	worden	geleverd	met	de	garantie	van	het	
naleven	van	de	strengste	kwaliteitsnormen	tijdens	het	productieproces.	De	platen	zijn	volledig	
personaliseerbaar	in	kleur,	structuur	en	afmeting.	Naast	de	zes	standaardkleuren	kan	je	je	hele-
maal	laten	gaan	in	het	RAL-kleurengamma	en	naar	hartenlust	combinereren.	Er	staat	dus	niets	
tussen	jou	en	de	onderhoudsvriendelijke	badkamer	van	je	dromen!

Extra: Brickpanelen
Wil	je	nog	net	iets	creatiever	zijn	in	je	badkamer?	Kies	dan	met	de	nieuwe	brickpanelen	voor	het	
ultieme	3D-effect.	Je	geeft	de	ruimte	extra	diepte	met	deze	platen	en	wekt	de	indruk	je	muren	te	
ontdaan	hebben	van	alle	franje.	De	platen	met	3D-effect	zijn	even	gemakkelijk	te	plaatsen	als	de		
muurplaten	van	de	collectie	en	verkrijgbaar	in	evenveel	kleuren.

Extra: soft-uitwerking
Bovenop	alle	structuren	kan	je	nu	ook	kiezen	voor	de	‘soft’-uitwerking.	Deze	vloer-en	muurplaten	
geven	mee	onder	je	aanraking	en	voelen	extra	zacht	aan.	Denk	aan	de	verende	tred	die	je	hebt	
op	een	tennisplein.	Deze	uitwerking	zorgt	voor	een	extra	warm	gevoel	en	geeft	een	meerwaarde	
aan	jouw	zenmoment	onder	de	douche.
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DOUCHEBAK, MUURPLATEN EN BADKAMERMEUBEL UIT HETZELFDE MATERIAAL

Parket - badkamer - inloopdouches



Etceterra:
Brusselsesteenweg 366

9402 Meerbeke 

Tel: (054) 31 33 33

 www.etceterra.be
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Over Etceterra
Etceterra, dat deel uitmaakt van Veronove Group, verkoopt parket, badkamermeubels en inloopdouches. 
Het bedrijf, geleid door de familie Verhoonhove, werd opgericht in 2006.

Vandaag werken de 2de en 3de generatie samen, waardoor in het bedrijf een unieke mix van onderbouwde 
expertise en hedendaagse dynamiek te vinden is.

Creatieve import van... parket
In de 2000m² grote showroom vind je vele tientallen soorten houten vloeren terug. Bamboeparket uit Azië, 
eiken parket uit Rusland, parket dat de unieke look van Wengé uitstraalt... Bij Etceterra vind je het allemaal 
en het wordt rechtstreeks vanuit het land van herkomst geïmporteerd. Zo kan Etceterra de kwaliteit ter 
plaatse controleren en zich verzekeren van een ecologisch ontgonnen product. 

Door het rechtstreekse contact met de producent kan Etceterra ook vaak de hand leggen op vernieuwende 
collecties zoals het bamboeparket met horizontale of verticale zaagsnede. In de 2000m² grote showroom 
vind je dan ook exclusieve parketsoorten, steeds aan een scherpe prijs.

Creatieve import van...  badkameroplossingen
Ook voor de badkamer vind je alles bij Etceterra. Waskommen in alle vormen en maten, designbaden, 
een helend koperen bad, doucheplaten die naadloos overlopen in je vloer, badkamermeubels die je zelf 
kan samenstellen... Naast douchebakken uit natuursteen of ander materialen kan je bij Etceterra ook de 
bijhorende muurplaten krijgen. In het eigen maatwerkatelier kan ook alles op maat van de klant gemaakt 
worden. Etceterra, dat is alles voor parket - badkamer - inloopdouches.


