
MAGAZINE



2

Dé internationale parketgroothandel van exclusieve 
houten vloeren

Wie zijn wij?
T&G Wood is een fabrikant/groothandel van 
exclusieve houten vloeren. Wij streven voortdurend 
naar optimalisatie van onze processen en 
producten. Innovatie, co-creatie en flexibiliteit zijn 
dan ook kernwaarden binnen onze organisatie.

Onze exclusieve houten vloeren worden in 
Nederland afgewerkt en gemaakt van Europees 
hout. Wereldwijd maken wij het verschil door 
maatwerk, co-creatie en een flexibele aanpak. 
Hierdoor leveren wij producten die verwachtingen 
overtreffen.

Ons doel
Onze houten vloeren bevinden zich in woningen, 
kantoren, restaurants, hotels en andere panden 
over de hele wereld. Wij blijven echter ambitieus. 
Ons doel is om van Cinzento Custom Made® 
een toonaangevend internationaal houten 
vloerenmerk te maken.
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Het is u ongetwijfeld bekend dat hout een gezond 
en duurzaam materiaal is dat kan zorgen voor 
een gezonde leefomgeving. Helaas merken 
wij dat de particulier daar niet altijd van op de 
hoogte is.

Met onze nieuwe Healthy Home campagne willen 
wij hier verandering in brengen. Dit hopen wij 
te bereiken door de beste eigenschappen van 
houten vloeren in de spotlights te zetten zodat de 
particulier vaker de juiste keuze maakt en voor 
een houten vloer kiest.
 
De aankomende maanden promoten wij Healthy 
Home op alle Cinzento kanalen. Denk hierbij aan 
de website, social media en magazines.

Wij zouden Healthy Home ook graag in uw 
showroom willen promoten om de particulier 
verder te overtuigen. Hierbij kunnen wij u helpen 
door u te voorzien van nieuw promotiemateriaal. 
Zo hebben wij Healthy Home brochures en 
stickers beschikbaar. Ook zijn de meeste Cinzento 
verpakkingen voorzien van een Healthy Home 
logo.

Wilt u Healthy Home promotiemateriaal 
ontvangen? Dit is eenvoudig aan te vragen door 
contact met ons op te nemen. Telefonisch via: 
+31 318 437 111 of per e-mail naar sales@tg-wood.
com

HEALTHY HOMEHEALTHY HOME

WWOOOODD  FFLLOOOORRIINNGG
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Ons lak programma 
bestaat uit houten 
vloeren in 9 verschillende 
kleuren. Er kunnen nog 
meer kleuren gemaakt 
worden door de vloer 
eerst te roken of te 
borstelen. De producten 
in dit programma zijn 
beschikbaar in al onze 
sorteringen.

Het Cinzento Custom Made® 
programma bestaat uit 
op maat geproduceerde 
exclusieve houten vloeren. 
Het gehele proces van 
aanvraag, ontwerp tot 
uitvoering wordt bij T&G Wood 
gedaan. Cinzento Custom 
Made® is gespecialiseerd in 
het bewerken van houten 
vloeren, waarbij de wens 
van de klant centraal staat. 
Wij kunnen produceren 
naar de wens van de klant, 
omdat wij het volledige 
afwerkingsproces van het 
hout in eigen hand hebben. 
Zo kunnen wij uw droomvloer 
tot in de kleinste details 
uitwerken.
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BASIC LINE

Ons vaste Basic Line 
programma bestaat uit 
drie vaste producten 
die verkrijgbaar zijn in vijf 
verschillende kleuren. Alle 
producten hebben een 
rustieke A/B sortering, zijn 
gebruiksklaar geolied.

GELAKT

ONZE PRODUCTPROGRAMMA’S



Cinzento Custom Made® is een geïntegreerd 
onderdeel van T&G Wood. Wat ooit begon als 
een klein programma, is uitgegroeid tot een 
toonaangevend merk voor exclusieve houten 
vloeren. Volledig geproduceerd en op maat 
gemaakt naar de wensen van de eindgebruiker.

Is uw klant op zoek naar een houten vloer met een 
specifieke kleur of ontwerp? Wij maken de unieke 
houten vloer, die voldoet aan alle wensen van de 
klant. Cinzento Custom Made® is maatwerk op 
het hoogste niveau.

Custom made naar de wensen van de eindgebruiker

Gespecialiseerd in op maat gemaakte 
designs van exclusieve houten vloeren“
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Verouderd

Gebeitst

GebrandGeolied

Handgeschaafd

Fijnbezaagd

Geborsteld

Gelakt

Gerookt

Geschaafd

Behandelingen
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Wij hebben de mogelijkheid om onbehandelde producten naar wens te behandelen. Zie hieronder 
een overzicht van de verschillende bewerkingsmogelijkheden:
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Cinzento dealerschapCinzento dealerschap

Cinzento Custom Made® heeft een internationaal 
dealernetwerk. Deze Cinzento Dealers genieten 
vele voordelen. Zo worden zij expliciet vermeld 
op onze website (www.cinzento.nl) en genereren 
wij extra exposure voor hen door te adverteren 
in interieurmagazines. Ook zijn we aanwezig op 
diverse beurzen.

Sociale media
Dealers profiteren ook van de online 
naamsbekendheid van Cinzento Custom Made®. 
Zo is Cinzento actief op Instagram, Facebook en 
Pinterest. Ook plaatsen we regelmatig artikelen 
op Wonen.nl

Presentatiemateriaal
Naast productverpakkingen hebben wij 
ook een productlijn op maat gemaakte 
onderhoudsproducten. Daarnaast beschikken 
wij over diverse communicatiemiddelen zoals: 
displays, stickers, folders, certificaten.

https://tg-wood.com/en/cinzento-custom-made/


Nr. 41360

Cinzento tafeldisplay

Nr. 41440Nr. 41430
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Presentatiemateriaal

Cinzento Presentatie display
Wij bieden een Cinzento presentatiedisplay met 
een originele manier van presenteren. De display 
heeft plaats voor 10 verschillende monsterborden 
van houten vloeren. Een Cinzento Custom Made® 
plaat en sticker worden bij de presentatiedisplay 
meegeleverd.

Voordelen van de presentatiedisplay

• De klant heeft onmiddellijk een boven 

aanzicht van de Cinzento vloer

• Minder kans op verkleuring van de 

monsterborden

• Op de voorzijde van de monsterborden staat 

een productomschrijving. 
• Professionele manier van presenteren

Onze tafeldisplay is verkrijgbaar met stalen in 16 
verschillende designs. De meeste stalen hebben 
twee oppervlaktes: geborsteld en geschuurd. 



T&G Wood heeft een laksysteem geïntroduceerd 
waarmee wij onze eigen houten vloeren kunnen 
lakken. Wij behandelen de houten vloeren met 
aan de lucht gedroogde, matte lak. Zo behouden 
de vloeren hun natuurlijke uitstraling.

Het laksysteem is zo ontworpen dat wij ook 
verouderde en zwaar geborstelde vloeren 
kunnen lakken. Gelakte vloeren kunnen ook eerst 
met een oliebasis worden behandeld, waardoor 
we verschillende trendy kleuren kunnen creëren. 
Hieronder vindt u enkele voorbeelden van onze 
gelakte houten vloeren.

Vintage
Nr. 60000

Nr. 60030

Nr. 60000

Nr. 60020

Nr. 60010

Nr. 60020

Nr. 60080

Geschaafd
Nr. 60040

Vintage
Nr. 60060

Nr. 60070

Hongaarse punt 45°
Nr. 60050
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HIGHLIGHTS

GELAKT



- Ultramat gelakt met een natuurlijke look

- Meerdere kleurmogelijkheden

- Duurzaam

- Slijtvast

- Gemakkelijk in onderhoud

- Voorzien van een anti-slip laag

- Milieuvriendelijk, VOC-vrij en op waterbasis

Voordelen van een door T&G Wood 
gelakte houten vloer:“
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HIGHLIGHTS

GELAKT
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Brede planken 25 of 30 cm

Brede planken zijn 25 of 30 cm breed, waardoor 
het interieur een natuurlijke en ruime uitstraling 
krijgt. Brede planken zijn op hun best als ze ook 
lang zijn. Daarom bieden wij planken aan met 
lengtes tussen 180 en 300 cm. Een houten vloer 
met lange en brede planken doet de kamer 
groter lijken.

Onze brede plankenvloeren hebben een mooie 
Rustiek A sortering, geen spinthout.

Lange en brede planken zijn ook uitermate 
geschikt voor vloerverwarming.

Rustiek A 
Geborsteld, Oyster geolied

HIGHLIGHTS
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Dual Parquet® Vintage

Een echte eyecatcher in ons assortiment zijn de 
Vintage planken. Deze rustieke planken vertonen 
significante oneffenheden, alsof ze jarenlang aan 
ruwe omstandigheden zijn blootgesteld. Denk 
aan scheuren en gebruikssporen. Voor diepe 
scheuren wordt zwart vulmiddel gebruikt. Ontdek 
hieronder enkele voorbeelden.

Onze Vintage vloeren hebben een dikte van 15 
mm en hebben een multiplex drager.

Sinds we een laksysteem hebben, kunnen we ook 
Vintage vloeren lakken. U kunt onze nieuwste 
lakkleur op een Vintage vloer hieronder zien.

Vintage
Gelakt 

Nr. 60000
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HIGHLIGHTS



15



Achterkant

T&G Wood International B.V.

Darwinstraat 33, 6718XR Ede
T: 0031 (0) 318 - 437 111  -  E: sales@tg-wood.com  -  I: www.tg-wood.com

Bestelling geplaatst

Branding Custom Made pallet

Gemakkelijk geinstalleerd door
specialisten

PRODUCTIEKETEN

Speciale verpakking

Professioneel transport

Eindresultaat

Productie in Nederland


