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Er zijn miljoenen redenen om 
voor COREtec® te kiezen,  
maar hier is een top 6.  

Zijn zeer stabiel

Dempen geluid

Zijn slijtvast

Moeten niet 
acclimatiseren

Zijn geschikt voor 
vloerverwarming en 
-koeling

Kunnen op elke 
ondergrond geplaatst 
worden
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10% 
KORTING OP  

LIFESTYLE-INTERIOR PVC 
 

KORTING GELDIG IN  
APRIL - MEI - JUNI 2021



 
Praktisch in onderhoud. 

Comfortabel wonen door de 

akoestische waarden, geklik 

of loopgeluiden zijn bij PVC 
minimaal. 

Vloerverwarming en PVC de 
perfecte combinatie! 



Er zijn miljoenen  
redenen om voor 
COREtec® te kiezen,  
maar hier is onze top 6.  
 
Onze vloeren:

Zijn zeer stabiel

Dempen geluid

Zijn slijtvast

Moeten niet 
acclimatiseren

Zijn geschikt voor 
vloerverwarming en 
-koeling

Kunnen op elke 
ondergrond geplaatst 
worden

Een vloer voor elke stijl
COREtec® heeft het breedste assortiment  
aan authentieke, natuurlijke dessins:
een vloer voor elke persoonlijkheid.
Wij geloven sterk in innovatie:
van micro- tot gekleurde voegen  
en ultrarealistische reliëfdruk.
 
Gemaakt voor het echte leven
Onze vloeren zijn 100% waterdicht, kindveilig  
en huisdiervriendelijk. Probeer ze in de keuken  
of badkamer: ze zullen niet vervormen of kromtrekken, 
zelfs als ze ondergedompeld zijn in water.
 
Onze 100% waterdichte kern, sterk vinyl en 
beschermende slijtlaag zorgen ervoor dat
je vloer er levenslang goed uitziet.
Uiteraard hebben alle COREtec®-vloeren  
een beperkte levenslange garantie
voor thuisgebruik. 

Ontworpen voor eenvoud
Dankzij het geïntegreerde kliksyteem installeer je 
COREtec® boven eender welke ondergrond zonder lijm, 
spijkers of extra onderlaag.
 
Vergeet schuren, polijsten, afdichten of vernissen:  
onze vloeren zijn onderhoudsvriendelijk.

Van standaard tot visgraat: het is kinderspel! 
Klik & klaar!



ACORN

BARK

DESERT

FOREST

HAZE

LUMBER

MEADOW

SPELT

TIMBER DESERT

KLEUREN IN 2 PATRONEN
STANDAARD VISGRAATOF



GROVE STRUCTUREN EN 
VERFIJNDE CHANGEANT 

EFFECTEN!

Voor de ‘Mart 
Visser Designs to 
Decorate’ collectie 
zijn verschillende 
soorten interieurstoffen 
ontworpen. Speciale 
nabehandelingen, zoals 
een mooi plissé-effect, 
zorgen voor meer 
volume.   
 
De uni’s zijn divers 
uitgewerkt; van 
transparant tot 
verduisterend, met 
mooie grove reliëfs of 
verfijnde changeant 
effecten. De jacquards  
zijn voorzien van 
krachtige, grafische 
designs  in getemperde 
ton-sur-ton tinten.



Deze collectie is 
leverbaar in  
3 formaten. 

160 x 230 cm  
200 x 290 cm 
240 x 340 cm

D E S I G N S  T O  D E C O R A T E
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Wij staan altijd te popelen als 
er weer een nieuwe trendkleur 
voor de deur staat. Als eerste 
is verffabrikant Flexa ‘de 
trendsetter in kleuren’! Met een 
mooie presentatie wordt de 
kleur gelanceerd. Het is de kleur 
‘Brave Ground’ geworden. Een 
prachtige bruintint. Wij zijn fan 
geworden van deze kleur en 
daarom hebben wij voor jou 
inspiratie verzameld. We showen 
hier welke gordijnen en vloeren 
er passen bij deze prachtige 
kleur Brave Ground.

ONTDEK HIER  
DE TRENDKLEUR 

VAN 2021
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Een greep uit onze 

lifestyle-interior  
PVC collectie



Een greep uit onze 

lifestyle-interior  
PVC collectie



Wie een ruimte binnen gaat waar tapijt op 
de grond ligt, krijgt al gauw een warm en 
comfortabel gevoel. Tapijt is een mooi product 
dat veel sfeer brengt in een interieur. 
 
Tapijt geeft warmte en is energiebesparend. Ook 
is tapijt geluiddempend en voor de akoestiek in 
huis is dat pefect!



Tapijt Amore met vleug! 



VICTORY 
VINYL

Dit vinyl bestaat er in 
heel veel diverse dessins. 
Zelfs in beton, visgraat of 
Hongaarse punt! Het Victory 
vinyl van lifestyle-interior is 
geproduceerd in Nederland. 

• Een product volgens 
Nederlandse kwaliteitsnormen 
• Een snelle en flexibele 
levering. 
 
Adviesprijs vanaf €22,50 m2 
Adviesprijs vanaf €89,95 m1

MADE IN HOLLAND



Tip: Vinyl is een geweldig 
alternatief voor andere 

vloeren omdat vinyl 
niet alleen makkelijk 
te onderhouden is en 

goed isoleert, maar het 
materiaal is ook nog eens 

erg duurzaam. 
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De Weerd



Wij zijn Anja de Weerd en Dennis van 
Eck. Interieurmakers met passie. Al meer 
dan 100 jaar familiebedrijf, hierdoor 
is de liefde en passie voor interieurs, 
stoffen en vloeren in onze familie groot! 
In gesprek met onze klanten verplaatsen 
we ons in hun manier van leven, gezin, 
budget en wensen. Wij kijken mee met 
onze technische expertise, en vertalen 
dit naar een ontwerp en/of kleur- en 
interieuradvies. Stoffen en mooie 
materialen uitzoeken, afgestemd op de 
woonwensen van onze klanten, met als 
doel een fijn en warm (t)huis te maken, 
dat is onze missie. Van rolgordijn tot 
complete inrichting, wij adviseren graag.  
 
Onze eigen vakmensen zorgen voor de 
uitvoering, zo houden we de lijnen kort en 
bewaken we de kwaliteit van ons werk. 
Kwaliteit, service en persoonlijk kontakt, 
dat vinden wij belangrijk. 

We komen graag bij je thuis om kennis 
te maken en je wensen te inventariseren, 
en natuurlijk ben je welkom in onze 
showroom. Wij vinden het fijn aandacht 
en tijd te hebben voor onze klanten. 
Daarom werken we graag op afspraak. 
Dat kan ook buiten kantooruren. We 
kijken er naar uit je te ontmoeten! 

WE KIJKEN ER NAAR  
UIT JE TE ONTMOETEN!
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NIEUWSGIERIG 
GEWORDEN?  

PLAN DIRECT EEN 
AFSPRAAK IN

Woonhuys De Weerd 
Ressensestraat 46
6684 DB Ressen

Tel: 06 - 4660 5186
Tel: 0481 - 453801
info@woonhuysdeweerd.nl


