OSBE PARKET EINDHOVEN
EIGENZINNIG, GEAVANCEERD, BETROUWBAAR

Osbe Parket
• behoort tot een der oudste
parketbedrijven in Nederland;
• levert parket in vele soorten in
een scala van “verschijningsvormen” aan een marktsegment
dat mooi, degelijk en stijlvol in
het vaandel draagt;
• is door haar octrooien internationaal gericht en beschikt over
contacten, die over de hele
wereld zijn verspreid;
• heeft een ijzersterk logo, dat
over haar grote werkgebied
betekenisvol en veelzeggend is;
• is van binnen wat naar buiten
door haar producten en werkwijze wordt uitgestraald,
dat is:
innovatief, creatief,
nauwgezet, mooi en degelijk

Elastilon
Een wereldwijd geoctrooieerd en
“opzienbarend” legsysteem en
ondervloer in één, waarmee een
eeuwenoud
probleem
(van
krimp en zwel) eindelijk is opgelost. Denk daartoe de gewone
plaksticker, denk hem elastisch
en keer hem om. Het is - als kind
van de logica - een zware elastische mat waarop een speciale

kleeflaag is aangebracht, die op haar
beurt met een trekvaste beschermlaag
is afgedekt. Op deze
beschermlaag wordt
met mes en groef
het parket gelegd,
waarna tussen de
kleeflaag en het parket deze beschermlaag teruggetrokken
wordt.
Vanaf dat moment
liggen de houten
delen onlosmakelijk
op en in de kleeflaag
vast. Bij zwel trekt de
elastische mat zich
strak; bij krimp trekt
de elastische mat de
delen waaruit de vloer is opgebouwd tot naadloos tegen elkaar.

Balletzaal Universiteit Tilburg

Argumenten
• de geslotencellige polyethyleenfoam, maar vooral de kleeflaag,
sluit de houten delen aan de
onderzijde hermetisch af, als gevolg waarvan geen vervorming;
• nagenoeg emissieloos, bij gevolg
geen milieubelasting of verontreiniging van binnenhuisklimaat;
• door “droge verlijming” snelle,
schone en risicoloze legwijze;
• geen lijm, geen spaanplaat,
geen spijkers, die na renovatie
(zonder bouwkundige voorzieningen) zichtbaar zijn;
• opbouwhoogte zeer gering;
• maakt combinatie parket/ vloerverwarming mogelijk;
• gebruikstechnisch probleemloos
(zie Kwaliteitscertificaat IFF
Koblenz en Entwicklungs und
Prüflabor Holztechnologie Dresden).

Zie daar, in plaats van starre verlijming heeft het hout zijn vrijheid
terug. Het kan krimpen en zwellen,
zonder dat dit visuele gevolgen heeft.
De houten vloer
bevindt zich vanaf
nu - bij wisselingen
in het binnenhuisklimaat - altijd in
balans en evenwicht.

Citaten vakliteratuur
over Elastilon-systemen:
Vakblad Flooring U.K.: “It is the
stupidest but most logical idea
one could ever have, however it
is not by coïncidence.”
Vakblad Objekt Dld.:
“im Rahmen der hochintelligente
Verlegemethode...”

Conclusie:
Natuurlijk is een traditioneel
gelegde parketvloer een goed
product, dat zich door decennia
heen bewezen heeft. Maar als u
nú kiezen moet tussen dit systeem
en het geavanceerde, intelligente
high-tech Elastilonsysteem met
zijn vele mogelijkheden zoals:
Parket & Appartementen
en
Parket & Vloerverwarming
Wat kiest u dan?
Wij ook!

SHOWROOM

Vaalserbergweg 12
5628 CJ Eindhoven
bezoek onze website:
www.elastilon.com
Advocatenkantoor Tilburg

• Bij bezoek aan onze showroom krijgt u een bijzonder fraai geïllustreerd boek, handelend over parket!
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