
Een vloer met 
een bijzondere 
geschiedenis





Hout dat de industriële revolutie heeft doorstaan. Hout dat 

duizenden kilometers heeft gereisd. Wat ooit een whiskeyvat 

of vissersboot was, is nu een authentieke vloer of wand die elk 

interieur naar een hoger niveau brengt. Met Oerplank haalt u niet 

alleen een blikvanger in huis, maar ook een stuk historie.

EEN TWEEDE LEVEN

Een vloer valt op bij binnenkomst. Een vloer 

moet een bijzonder verhaal vertellen. Met 

Oerplank zit dat wel goed. Onze sfeervolle 

vloeren verrassen, nodigen uit en wekken 

nieuwsgierigheid op bij uw gasten. Wist u 

dat onze Oerplanken soms wel 450 jaar 

oud zijn en een heuse wereldreis hebben 

gemaakt? Ze zijn klaar voor de volgende 

bladzijde in hun lange geschiedenis. 

Onze vloeren vertellen niet alleen een 

mooi, maar ook een eerlijk verhaal. Onze 

fabrikant heeft een LEED-certificering 

(Leadership in Energy and Environmental 

Design). Dit betekent dat onze producten 

geschikt zijn voor de bouw van duurzame 

gebouwen. De toplaag van een Oerplank-

vloer bestaat uit historisch hout. De drager 

is gemaakt van FSC-gecertificeerd hout 

(multiplex), omdat wij als geen ander begrijpen 

dat hout lang voort moet blijven bestaan.

In 1704 een whiskeyvat, 
nu een authentieke vloer 

EERLIJK GEPRODUCEERD



STRENGE SELECTIE

Het unieke van onze vloeren en wanden is dat elke plank anders is. 

Dat vraagt om het nodige maatwerk. Gelukkig hebben onze vaklieden 

jarenlange ervaring met de bewerking van historisch hout. Ze weten 

als geen ander hoe ze het historische karakter kunnen behouden en 

accentueren. 

Wanneer het hout in de werkplaats 

arriveert, vindt een strenge selectie van de 

balken en planken plaats. Plank na plank. 

Balk na balk. Wat is de status van het 

hout? Is het stevig genoeg? Hoe lang kan 

het nog mee? Waar nodig vindt reparatie 

plaats. Daarna worden de houten balken 

en planken zorgvuldig gezaagd tot zeer 

exclusieve en uitzonderlijke (vl)oerplanken.

Vloeren van Oerplank zijn nagenoeg perfect 

dankzij hun imperfecte karakter. We 

omarmen de ruwe details die zijn ontstaan 

door de tand des tijds. Kleine scheuren, 

verkleuringen of oneffenheden: deze details 

geven de vloer en uw woning een unieke 

uitstraling. Vloeren van Oerplank zijn al 

eeuwenoud, daar spijkeren we graag nog 

een lange tijd aan vast!

Historisch hout vraagt 
om vakmanschap

PERFECTE IMPERFECTIE



Haal historie in huis

Hout dat tot wel 450 jaar oud is

Hergebruikt hout

Van vissersboot of whiskeyvat naar uw woonkamer

Duurzaam geproduceerd

FSC-keurmerk en LEED-certificaat 

Stabiele multiplank

Verstevigd met hoogwaardig hout 

Vloerverwarming-proof

Een Oerplank-vloer blijft altijd in de juiste vorm



OAK GREY
Invisible finish

OAK GREY
Hand finish

OAK WEATHERED
Geolied

OAK CLAY
Geolied

OAK MIST
Geolied

Amerikaans Ambacht:

• Afkomstig uit de eerste schuren en molens van Amerika

• Ongeveer 100-250 jaar oud

• Beschikbaar in drie legstijlen: recht, Hongaarse punt of 
visgraatvloer 

• Geschikt voor vloerverwarming

• Ook geschikt als wandbekleding



DE EERSTE SCHUREN EN 
MOLENS VAN DE VS

Amerikaans Ambacht

Een aantal stukken hout uit de Amerikaans 

Ambacht-collectie is gekapt in de tijd dat 

er nog geen machines waren. De planken 

hebben maar liefst 100 tot 250 jaar op 

de teller staan, maar zijn hun charme en 

kracht nog lang niet verloren. Integendeel: 

de tand des tijds heeft het hout juist een 

prachtig uiterlijk gegeven. Sommige stukken 

hout uit deze collectie zijn gemaakt van de 

eerste schuren en molens van Amerika.

Hoe ambachtelijk wilt u uw vloer hebben? 

Het hout uit deze collectie kostte de nodige 

man- en paardenkracht. Om de gekapte 

bomen te verwerken tot planken, maakten 

werklieden gebruik van een zogenoemde 

saw pit. Ze legden de boom op een put. 

Iemand stond boven op de boom en 

iemand stond in de put. Samen zaagden 

ze met een grote handzaag op en neer. De 

gekapte boomstammen werden vervolgens 

met paarden uit de bossen gehaald. 

Amerikaans Ambacht is een collectie vloeren die hun oorsprong vinden 

in de eikenbossen tussen Virginia en West-Texas. Gekapt in een tijd 

waarin elektriciteit en machines nog niet bestonden. Het hout uit deze 

collectie heeft zich in de afgelopen 100 tot 250 jaar bewezen als een 

blijver. Uitgesproken, maar tegelijkertijd passend bij veel interieurstijlen.

MAN- EN  
PAARDENKRACHT



ONGEËVENAARD HOUT

Puur & Pracht

Het hout komt van bomen die groeiden 

in oerbossen met een ongelooflijke 

biodiversiteit. Deze bomen zijn gekapt 

op een respectabele leeftijd van enkele 

honderden jaren oud. De gekapte 

boomstammen werden versleept met 

paarden of stieren naar de dichtstbijzijnde 

rivier. Daar werden de boomstammen 

samengebonden tot een vlot. Dit dreef 

de rivier af, op weg naar de zagerij. Kijk 

niet raar op als u sporen van een hakbijl 

terugvindt in uw vloer.

Dit historische eikenhout heeft 

eigenschappen die u nauwelijks meer 

aantreft in hedendaags hout. Dichtere 

nerven, onvergelijkbare afmetingen en rijke 

kleuren maken dit hout bijzonder. Samen 

met het duurzame karakter zijn de vloeren 

uit de collectie Puur & Pracht al helemaal 

uniek te noemen. Zo’n rijke historie verdient 

het om verteld te worden!

Het schitterende eikenhout uit onze collectie Puur & Pracht komt 

uit oude Europese huizen, schuren en industriegebouwen. Na de 

sloop is dit eeuwenoude hout bewaard gebleven. Ondanks Europese 

conflicten en twee wereldoorlogen is het ongeschonden uit de strijd 

gekomen. Gelukkig maar!

UNIEKE EIGENSCHAPPEN



OAK RAW
Onbehandeld

OAK BARN
Onbehandeld

OAK NOBLE
Geolied

OAK RAW
Invisible finish

Puur & Pracht:

• Afkomstig uit oude Europese huizen,  
schuren en industriegebouwen

• Ongeveer 150-450 jaar oud

• Beschikbaar in drie legstijlen: recht, 
Hongaarse punt of visgraatvloer

• Ook geschikt als wandbekleding



PINE RAW
Onbehandeld

PINE PAINT 
Onbehandeld

PINE PAINT
Onbehandeld

PINE RAW
Onbehandeld

Rustiek Artistiek:

• Afkomstig uit de Baltische Staten, Amerika en Azië 

• Tot wel 100 jaar oud

• Beschikbaar in drie legstijlen: recht, Hongaarse punt 
of visgraatvloer

• Geschikt voor vloerverwarming 

• Ook geschikt als wandbekleding

PINE PAINT
Maatwerk blokpatroon



BALTISCH DENNENHOUT

Rustiek Artistiek 

In de vloeren van de Rustiek Artistiek-

collectie is hout verwerkt uit onder andere 

de Baltische Staten. In de zeventiende en 

achttiende eeuw waren Estland, Letland 

en Litouwen een belangrijke bron van 

hout voor West-Europa. Zowel Nederland 

als Engeland waren afhankelijk van het 

Baltische dennenhout. Ze gebruikten het 

voor de bouw van hun schepen. Door 

middel van oorlogen en onderhandelingen 

met Zweden en Denemarken probeerden 

Nederland en Engeland zo veel mogelijk 

hout te bemachtigen. 

Naast Baltisch hout is er ook dennenhout 

uit Amerika en Azië verwerkt in deze vloer. 

Door de verschillende afkomsten vormen 

deze planken samen een schitterend 

hout-mozaïek. Onbehandeld, inclusief 

gebruikssporen en verfresten. De planken 

in de Rustiek Artistiek-collectie zijn altijd 

wisselend en komen in allerlei kleuren, 

afhankelijk van de beschikbaarheid.

De Rustiek Artistiek-collectie bestaat uit vloeren die nooit gaan 

vervelen. Elke plank is anders. Elke dag merkt u een ander detail op. 

Samen vormen de planken een prachtig kunstwerk onder uw voeten. 

Het hout uit deze collectie kende een vorig leven als schuur, deur of 

ander timmerwerk.

HOUT-MOZAÏEK



EEN VLOER UIT HET  
OUDE VENETIË

Expeditie Hout

Een stukje Venetië in huis! Een bijzondere 

vloer uit deze collectie is Oak Venice. Deze 

vloer bestaat onder andere uit Venetiaanse 

aanmeer-, navigatie- en boeipalen. Deze 

palen dienden als bewegwijzering, zodat 

de zeelieden niet verdwaalden. Ze zijn 

jarenlang doordrenkt met mineralen uit 

het zeewater. Dit proces heeft het hout 

unieke kleuren en een bijzondere structuur 

gegeven. 

De Oak Jack & Jim, deze planken 

komen van oude whiskeyvaten. Wist u 

dat het wettelijk is vastgelegd dat alle 

whiskeyvaten van eikenhout gemaakt 

moeten worden? Dat begrijpen wij wel. Dit 

type hout is namelijk ontzettend sterk, 

lek-proof en kan buigen door verhitting. 

Het productieproces laat prachtige sporen 

achter op het hout. Ook op deze manier 

brengt whiskey sfeer in de ruimte!

De Expeditie Hout-collectie is een bonte verzameling die bestaat uit 

hout uit heel de wereld. Het komt van onder andere whiskeyvaten, 

Venetiaanse navigatiepalen, boten, deuren en bruggen. Prachtig 

materiaal dat toe is aan een nieuw hoofdstuk. 

WHISKEY IN 
EEN VLOER



OAK, VENICE
Geolied

TEAK WEATHERED
Lak

ELM SUBLIME
Geolied

OAK JACK & JIM
Geolied

ZOWIE (WANDBEKLEDING)
Onbehandeld

Expeditie Hout:

• Palen, whiskeyvaten, boten en deuren uit heel de wereld

• Beschikbaar in drie legstijlen: recht, Hongaarse punt of 
visgraatvloer

• Geschikt voor vloerverwarming 

• Ook geschikt als wandbekleding



PINE RAW
Geolied



OAK RAW
Onbehandeld

ELM RAW
Geolied

PINE RAW
Geolied



+31(0)13 581 06 65

info@tablazz.nl

www.oerplank.nl

Uw dealer:

Oerplank is een product van Tablazz, geproduceerd door Imondi
Fotografie: Pieter Clicteur, Rein Parket, Jessey Swaans, Imondi


