
PUUR geluk
PUUR wonen 
PUUR natuur  
PUUR lifestyle  
PUUR design  



PUUR DUURZAME VLOEREN
Is het PUUR toeval dat wij bij de Woonspecialist een eigen merk duurzame vloeren 
aan ons assortiment hebben toegevoegd? Nee! De vraag naar interieur producten 
met een kleine ecologische voetafdruk stijgt constant. Daarom is de keuze voor een 
duurzame vloeren collectie ook niet PUUR eigenbelang maar een kwestie van MVO, 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Hoogste tijd voor deze prachtige, on-
schadelijke klikvloeren collectie! Want 
wij weten als geen ander dat de 
klikvloer een van de meest verkochte 
vloeren is. Ook in de toekomst, en die 
zien wij PUUR groen met vloeren die 
gewoonweg puur en verantwoord zijn:

•  PUUR vloeren zijn gemaakt  
in Europa

•  PUUR vloeren worden CO2  
neutraal geproduceerd

•  PUUR vloeren zijn klikvloeren,  
ze worden zwevend gelegd

•  PUUR vloeren milieukeurmerken:  
FSC (Forest Stewardship Council), 
Der Blaue Engel

•  PUUR vloeren zijn geluiddempend  
en isolerend

•  PUUR vloeren zijn gemaakt  
van natuurlijke, hernieuwbare  
grondstoffen

Voor elke woonstijl bieden wij je de 
mooiste duurzame vloeren. Van kurk 
of hout met hun warme, natuurlijke  
uitstraling tot steen en marmoleum 
met hun chique looks, denk aan  
marmer of gietvloeren. PUUR is jouw 
milieuvriendelijke vloer voor puur 
woondesign en comfort!



marmoleum click
Marmoleum click is puur natuur! Deze klikvloer bestaat uit natuurlijke en hernieuwbare 
grondstoffen als hars, lijnolie, houtmeel, kurk, kalk en jute. Marmoleum click voelt 
aangenaam aan je voeten, is veerkrachtig en tegelijk ijzersterk. 

Marmoleum click wordt CO2 neutraal geproduceerd. Bovendien is deze vloer 
isolerend waardoor je energie bespaart. Hij is slijtvast, gaat jaren mee en is geschikt 
voor vloerverwarming. Wanneer je op marmoleum click loopt geniet je van de 
geluiddempende eigenschappen – en je gezin of onderburen natuurlijk ook.

Haal een van de schoonste vloeren ter wereld in huis.

PUUR marmoleum click voor 

duurzaam wonen

•  97% hernieuwbare,  

natuurlijke grondstoffen

•  Bijna de helft is recyclebaar

•  Circulair: restmateriaal wordt 

nieuwe biocomposiet 

•  Zuinig: hergebruik van 

snijafval 

•  Meer CO2-opname dan  

verbruik tijdens verwerken  

van grondstoffen, transport  

en productieproces

•  Geproduceerd met  

groene stroom

PUUR marmoleum click 

voor jou

•  Verkrijgbaar in 14 kleuren 

•  Dessins: effen of 

betonlook 

•  Isolerend

• Geluiddempend 

•  Slijtvast

•  Veerkrachtig

•  Geschikt voor 

vloerverwarming

•  Geen weekmakers

•  Dikte 10 mm, slijtlaag 

klasse 33

•  15 jaar garantie





PUUR natuur kurk voor jou

•  Verkrijgbaar in lichte en 

donkere kleuren 

•  Dessins: verfijnd of robuust 

•  Isolerend

•  Geluiddempend, verbetert  

de akoestiek 

•  Veerkrachtig

•  Comfortabel zacht kurk 

oppervlak 

•  Geschikt voor vloerverwarming

•  Geen weekmakers

•  Dikte 10 mm, slijtlaag  

klasse 32

• 15 jaar garantie

PUUR natuur kurk voor 

duurzaam wonen

•  Kurk: 100% ecologische grondstof 

van de schors van de kurkeik 

•  Bomen maken na de kurkwinning 

weer een nieuwe schors aan

•  Kurk is licht en duurzaam 

vanwege de compacte 

celstructuur

•  Extra comfortabel door natuurlijke 

warmte en veerkracht 

•  Geproduceerd met  

groene stroom

Kurk is een natuurproduct, kurkvloeren worden gemaakt van de schors van de 
kurkeik. Daarom haal je met de natuur kurk klikvloer een duurzame vloer met 
een unieke uitstraling in huis. Kies uit lichte tinten, puur natuur en prachtig! 

Wil je een vloer die gemaakt is van 100% ecologische grondstoffen met een 
moderne uitstraling? Ga dan voor natuur kurk in donkere of vergrijsde tinten,  
puur design passend bij een puur modern en duurzaam interieur.  

natuur kurk

Haal een van de natuurlijkste vloeren ter wereld in huis. 





PUUR kurk voor jou

•  Verkrijgbaar in vele kleuren 

•  Dessins: unieke, digitale prints 

•  Hoge isolatiewaarde

•  Geluiddempend, verbetert  

de akoestiek 

•  Veerkrachtig

•  Comfortabel zacht kurk 

oppervlak 

•  Geschikt voor vloerverwarming

•  Dikte 10 mm, slijtlaag  

klasse 33

•  15 jaar garantie

PUUR kurk voor 

duurzaam wonen

•  Kurk: 100% ecologische grondstof 

van de schors van de kurkeik 

•  Bomen maken na de kurkwinning 

weer een nieuwe schors aan

•  Kurk is licht en duurzaam 

vanwege de compacte 

celstructuur

•  Extra comfortabel door natuurlijke 

warmte en veerkracht 

•  Microvezel

•  Geproduceerd met  

groene stroom

Kurk is een licht en veerkrachtig materiaal. De PUUR kurk klikvloer is opgebouwd 
op een natuurlijke en duurzame basis van kurk. De veerkracht van kurk maakt, dat 
je puur geniet van het wooncomfort dat deze kurk klikvloer jou biedt. 

De bovenlaag van de houtdessin kurkvloer is een unieke houtlook print. Kies 
uit een ruim assortiment aan prachtige eiken dessins, voor elke woonstijl! De 
houtlook kurk collectie is makkelijk te onderhouden en heeft natuurlijk dezelfde 
eigenschappen als de PUUR natuur kurk collectie.  

kurk

Haal de veelzijdigste vloer ter wereld in huis.





PUUR steen voor jou

•  Verkrijgbaar in donkere en 

lichte kleuren 

•  Planken: 8 m2 uniek design

•  Tegels: 12 m2 uniek design

•  Lage warmte weerstand

•  Onderhoudsvrij

•  Ideaal voor vloerverwarming

•  Dikte 4,5 mm

•  Slijtlaag klasse 33 / AC 6

•  30 jaar garantie 

PUUR steen voor 

duurzaam wonen

•  Geen schadelijke stoffen  

zoals weekmakers,  

vinylchloride en dioxine

•  Ceramine is een volledig 

recyclebaar natuurlijk materiaal

•  Gecertificeerd door Der Blaue 

Engel, het belangrijkste Duitse 

milieukeurmerk

•  Geschikt voor extreem commercieel 

gebruik, zwaarste norm

•  Geproduceerd met  

groene stroom 

PUUR steen is de keramische, duurzame broer van de marmoleum en kurk 
collecties. De prachtige tegels uit de steen collectie zijn gemaakt van steengruis, 
verwerkt tot het verfijnde ceramine. Dit uiterst sterke materiaal wordt ook voor 
wastafels en werkbladen gebruikt. Ceramine geeft de PUUR steen tegels een 
krachtige en stabiele kern. Deze vloer gaat lang mee en is onderhoudsvrij. 

Kies uit een fris assortiment aan steenlook tegels met een fraaie, unieke 3D-print.  
De langwerpige kliktegels zijn ideaal voor kleine en grote kamers. Ook PUUR 
steen is puur natuur, want composiet is volledig recyclebaar, de vloer bevat geen 
weekmakers of schadelijke stoffen.  

steen

Haal een van de sterkste keramische vloeren ter wereld in huis.  





PUUR hout voor jou

•  Verkrijgbaar in natuurlijke en 

vergrijsde houtkleuren 

•  Planken: 10 m2 uniek design

•  Tegels: 12 m2 uniek design

•  Uitstekende warmtegeleiding

•  Ideaal voor vloerverwarming

•  Dikte 8 mm

•  Slijtlaag klasse 33 / AC 5 

•  30 jaar garantie 

PUUR hout voor 

duurzaam wonen

•  Geen lijm of schadelijke  

middelen nodig voor het  

leggen van de klikvloer

•  De biologisch afbreekbare  

coating wordt op natuurlijke  

wijze omgezet in compost

•  ecologisch gecertificeerd  

FSC-hout uit beschermde bossen 

•  Geschikt voor intensief 

commercieel gebruik

•  Geproduceerd met groene stroom 

Deze duurzame houten vloer is ook gemaakt van natuurlijke materialen. PUUR hout 
planken worden geproduceerd van geperst fiberboard. Het hout is uitsluitend FSC-
hout uit duurzaam beheerde bossen, een belangrijke bijdrage aan de bescherming 
van onze bossen. Deze gewoonweg multifunctionele vloer is sterk vanwege de hoge 
vezeldichtheid van het fiberboard. 

PUUR hout planken hebben een prachtige houtlook toplaag, puur natuur! Want die 
toplaag is dan wel een 3D-houtprint maar niet te onderscheiden van echt houten 
vloerplanken. Authentic Embossed noemen de experts dit voelbare reliëf op vloerplanken. 
En die prachtige toplaag bestaat ook nog eens uit een coating van organische lak! De 
door en door milieuvriendelijke PUUR hout klikvloer passend bij elke woonstijl.  

hout

Haal een van de sterkste houten vloeren ter wereld in huis.



Bij een duurzaam interieur en onze PUUR producten  
hoort gewoonweg een zuivere service.

Laat je volledig ontzorgen door de vakbekwame adviseurs, stylistes, 
monteurs en vloerenleggers van jouw Woonspecialist!

Want naast de milieuvriendelijke PUUR vloeren slaag je bij ons ook voor 
duurzame gordijnen of raamdecoratie. Laat je in de showroom verrassen 

door prachtige duurzame producten.

Voor elke woonstijl en budget is er een eigentijds,  
divers en actueel aanbod. Bouw met ons aan wooncomfort  

én jouw minimale ecologische voetafdruk. 

PUUR duurzame vloeren zijn exclusief verkrijgbaar bij dé Woonspecialist.




