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T&G Wood International B.V.

In deze speciale editie willen wij graag onze nieuwe producten aan u presenteren. 

Waar staan we voor?

T&G Wood is een producent van exclusieve houten vloeren. We zijn continu bezig om onze processen en producten 

te optimaliseren. Innovatie en co-creatie zijn dan ook kernwaarden binnen onze organisatie.

Het resultaat 

Onze sterke punten zijn maatwerk en een flexibele aanpak. Het resultaat: vloeren die verwachtingen overtreffen.

Waar gaan we voor?

Onze vloeren zijn wereldwijd te vinden. Ons doel: Cinzento Custom Made® laten uitgroeien tot een toonaangevend 

merk binnen de internationale parketsector.
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Onze programma’s

BASIC LINE

Ons Basic Line program-
ma bestaat uit vier vaste 
producten die beschik-
baar zijn in vijf kleuren. U 
heeft de keuze uit een 
geschuurd of geborsteld 

oppervlak.

Ariket 3-strook lamel pro-
gramma is terug! Met vijf 
vaste houtsoorten: euro-
pees eiken, maple, wal-
noot, afzelia en kambala.

Met ons Cinzento Custom 
Made® programma be-
werken wij vloeren volle-
dig naar uw wens. U kiest 
een product plus de ge-
wenste bewerkingen en 

wij maken de vloer.

Volledig geproduceerd en 
behandeld naar de wens 

van de eindgebruiker.
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Cinzento Custom Made® is niet meer weg te denken bij T&G Wood. Wat ooit begon als een klein programma, is 
uitgegroeid tot een toonaangevend merk voor exclusieve houten vloeren. Volledig geproduceerd en behandeld 
naar de wens van de eindgebruiker. 

Bent u op zoek naar een custom made kleur of bewerking? Wij realiseren de unieke houten vloer, die aan al uw 
specifieke wensen voldoet. Cinzento Custom Made® is maatwerk op het hoogste niveau.

‘Custom Made’ behandeld naar de wens van de eindgebruiker

Gespecialiseerd in het ‘Custom Made’ bewerken van 
exclusieve houten vloeren“
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Wij hebben de mogelijkheid om onze onbehandelde producten naar wens van uw klant te behandelen. Onder-
staand vindt u een overzicht van onze bewerkingsmogelijkheden:

Verouderen

Beitsen

BrandenOliën

Handschaven

Fijn bezagen

Borstelen

Lakken

Roken

Schaven

Bewerkingen
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In 2021 hebben wij drie nieuwe kleuren aan het Cinzento programma toegevoegd. De eerste is een upgrade van 
de onbehandelde “Wood look”. De tweede kleur is ook een upgrade van de onbehandelde “Wood look” maar 
dan gerookt. De derde kleur is een grijsbruine kleur. De nieuwe kleuren kunnen op elk cinzento product worden 
toegepast. 

Scan de QR-code voor de productvideo

Nieuwe kleuren 2021

Nr. 41360

Heeft u al de nieuwste 2021 kleuren voor uw tafeldisplay ontvan-
gen? Deze tafeldisplay is vanaf nu beschikbaar. Met deze 20 kleu-
ren kunt u uw vloer makkelijker verkopen en presenteren. Elke kleur 
in de display heeft twee oppervlakken namelijk: geborsteld en ge-
schuurd.

Kleuren display

Nr. 41440Nr. 41430
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We hebben drie verschillende opties. De eerste mogelijkheid is een optisch geborstelde vloer. U voelt het bijna 
niet, maar het is wel zichtbaar. De tweede mogelijkheid is een normale geborstelde vloer. Hierbij is de houtnerf 
zichtbaar. De derde mogelijkheid is extra diep geborsteld, dit is ruw en authentiek. 

Scan de QR-code voor de productvideo

Diep geborsteld 

Deze producten zijn nu onbehandeld uit voorraad leverbaar. Naast het feit dat de producten onbehandeld le-
verbaar zijn uit voorraad, heeft u de mogelijkheid om de producten op maat te laten maken met ons Cinzento 
Custom Made® programma. Volledig geproduceerd en op maat gemaakt naar de wensen van de eindgebruiker. 
De Hongaarse punt is beschikbaar in twee sorteringen: natuur en rustiek. Afmetingen: 15/4 x 120 x 680 mm

Hongaarse punt

Licht Normaal Extra diep
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Vintage 1-Strook dual plank

Een echte blikvanger in ons assortiment is de ‘vintage look’ 15 mm 1-strook. Deze rustieke planken vertonen aan-
zienlijke oneffenheden, alsof ze jarenlang aan ruwe omstandigheden zijn blootgesteld.

Denk aan scheuren en gebruikssporen. Voor de diepe scheuren wordt zwart vulmiddel gebruikt. Ontdek hieronder 
ons nieuwste product. Deze grijsbruine kleur ziet er erg natuurlijk uit op de vintage vloer. 
Afmetingen: 15/4 x 220 x 2.200 mm 

Nieuw

Mini Dual visgraat

Onze 10/4 Mini Dual is een prachtig en zeer betaalbaar visgraat product. De Mini Dual is uitermate geschikt voor 
op vloerverwarming door zijn zeer lage warmteweerstand van 0,06 W (m K). Het product is opgebouwd uit een 4 
mm toplaag en een 6 mm berken multiplex onderlaag en is uit voorraad verkrijgbaar in drie maten: Afmetingen: 
10/4 x 70 x 490 mm, 10/4 x 90 x 450 mm of 10/4 x 120 x 600 mm. De Mini Dual is beschikbaar in twee sorteringen: 
natuur en rustiek. Naast visgraat is de Mini dual ook op aanvraag leverbaar als Hongaarse punt.  
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Highlights
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Naast onze op maat gemaakte exclusieve houten vloeren, hebben wij ook eiken traptreden in ons assortiment. 
Op verzoek kunnen wij de traptreden dezelfde, op maat gemaakte, afwerking geven als de desbetreffende vloer. 

De treden zijn verkrijgbaar in verschillende sorteringen en hebben dezelfde opbouw als onze 15 mm vloeren, na-
melijk een toplaag van 4 mm op een basis van 11 mm berken multiplex. Bovendien kunnen we de treden naar 
wens uitvoeren met een antislipgleuf. Van elk element kunt u twee traptreden maken. 

Scan de QR-code voor de productvideo

Eiken trap elementen

Trapelement met 6 cm massieve trapneus

Trapelement met 20 cm trapneus

60 cm

60 cm

6 cm

20 cm
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U kunt gemakkelijk online al onze aanverwanten artikelen op onze webshop bestellen. Hier vindt u een uitgebreid 
assortiment en heeft u de mogelijkheid deze producten vijf dagen per week te laten bezorgen. Wanneer u de 
bestelling plaatst voor 12:00 krijgt u deze zelfs de volgende werkdag al bezorgd. Eenvoudig te gebruiken op uw 
smartphone, laptop of computer. 

“Bestel eenvoudig uw producten online!”

1. Snelle bezorging: voor 12 uur besteld, volgende werkdag in huis.

2. 5 dagen per week geleverd

3. Merken: o.a. Rubio Monocoat, Saicos, Bijlard, Bona, Floorservice, Lecol, Unifloor etc.  

4. Scherp geprijsde artikelen

5. Via de webshop bestelde orders die afgehaald worden staan klaar.

6. Mooie product aanbiedingen uitsluitend op de webshop beschikbaar.

Heeft u nog geen inloggevens voor onze webshop? Vraag deze dan gratis aan 
door de QR-code hiernaast te scannen. 

Nog geen inloggegevens voor de webshop?

De zes voordelen van onze webshop:

www.tg-woodshop.nl



Achterkant

T&G Wood International B.V.

Darwinstraat 33, 6718XR Ede - Nederland

T: 0318 - 437 111 - E: verkoop@tg-wood.com - I: www.tg-wood.com
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1. Productie in Nederland

2. Speciale verpakking

3. Transparante folie

4. Branding

5. Custom Made pallet

6. Professionele transport

7. Eenvoudig te leggen

8. Eindresultaat

Custom Made verpakking


