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We believe that 

  floors are female

That’s why we, from Lamett, 
handle with care: 

our products, 
our customers
our services, 
our planet…

beautiful and elegant on the outside, 
precious and sophisticated on the inside… 

... to be handled with care ...



54

VOORWOORD

Een huis moet vooral een thuis zijn, een plek om tot rust te komen en te genieten. De persoonlijke touch in jouw interieur is daarbij heel belangrijk. Met dit 
boek willen we je inspireren door een brede waaier aan projecten aan je voor te stellen. Foto’s zeggen meer dan woorden. Laat je dan ook verrassen door onze 
projecten. Doorheen het boek kan je ook enkele tips vinden van onze interieurexperte Eliza en onze sales manager Louis.  

Dit boek heeft als bedoeling om te inspireren. Om te laten zien hoe een Lamett-vloer eruit ziet in een woning. Toch raden we je aan om niet aan de hand van een 
foto een keuze te maken, maar om altijd eens langs te gaan bij een Lamett-verdeler. Daar kan je de vloer in het echt zien. Of laat een staal bij je thuis leveren. 
 
Een lijst met alle verdelers in je regio en meer info over de stalen vind je op www.lamett.eu 
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ELIZA

“Een lege kamer is het verhaal dat verteld moet worden en 
jij bent de auteur”

Een huis is zoveel meer dan een hoop bakstenen en wat isolatie. Onze thuis 
is ons vertrek- en eindpunt. De plek waar we tot rust komen, waar we voelen, 
ruiken en beleven. De plaats waar we ontmoeten, ontspannen en dromen. 
Logisch ook dat het gezellig maken van die hoop stenen een echte hobby of 
passie is voor velen. Het maken van een coccon, een warm nest voor jezelf en 
alle mensen rondom je, vraagt soms een inspanning, maar geeft ook zoveel 
terug. We groeien er op, lachen en discussiëren er. De structuur en inrichting 
van je huis zijn belangrijke factoren in hoe we die momenten beleven. Keer op 
keer vind ik het een geweldig leuke opdracht om aan de hand van behoeften 
en het verhaal van klanten hun perfecte interieur te creëren.

Sinds mijn lief en ik onze woning zefl renoveerden, is interieur een echte 
passie geworden. Ik startte een interieurblog, volgde een avondopleiding 
interieurvormgeving en deed heel wat praktijkervaring op op onze eigen werf. 
Gaandeweg groeide mijn passie uit tot een job. Interieuradviezen geven, 
showrooms inrichten en beursstanden ontwikkelen, inspiratieblogs en artikels 
schrijven voor diverse websites en magazines. Yes, I love my job! Ook voor 
Lamett schrijf ik heel wat interieurtips bij elkaar en elke derde zaterdag van 
de maand kun je een afspraak maken voor (gratis!) interieuradvies in de 
showroom! 

Zit jij ook met een interieurdilemma? Geef me dan zeker een seintje! Ik help je 
graag van jouw huis een warme thuis te maken! 

LOUIS

“Een vloer is sfeerbepalend”  

“Welkom, kijk rustig even rond. Wil je een kopje koffie?” Bij Lamett ben ik 
verantwoordelijk voor de toonzaal. Ik ontvang klanten, luister naar hun wensen 
en adviseer ze over ons aanbod. Een vloer is een sfeerbepalend element in je 
interieur. Je leeft er elke dag mee! Het geeft me veel voldoening om daar met 
goed advies aan bij te mogen dragen.
In de jaren die ik bij Lamett werk, heb ik ontdekt hoe veelzijdig hout pas echt 
is. Er is hier een wereld voor me open gegaan: productieprocessen, nieuwe 
bewerkingstechnieken, de afwerking van parket… er valt zoveel over te 
vertellen. Ook nadat de vloer geplaatst is, blijven we betrokken en nemen we 
veel tijd om bijvoorbeeld vragen over onderhoud te beantwoorden.

Trends creëren
Of we bij Lamett de trends volgen? Wij creëren de trends! Ik breng veel 
bezoeken aan architecten en daardoor doe ik nieuwe kennis op. Vaak gaan 
we met die kennis collecties toevoegen, aanpassen of juist weglaten. Steeds 
blijven vernieuwen, dat vinden we hier belangrijk en het maakt mijn werk 
heel boeiend.
Soms komen mensen bij ons met een bepaald probleem. Ik vind het leuk om 
daar dan volledig over mee te denken. Wellicht is een dertig centimeter brede 
plank een goede optie? Of onze nieuwste ParquetVinyl-collectie, die amper 
van echt hout te onderscheiden is? Het is mooi om klanten een ideale, trendy 
oplossing op maat te kunnen bieden.
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C O U R C H E V E L  |  1 2  N E W  Y O R K  |  6 4  

M A T I S S E  |  1 6  B A R N  |  7 2  

F A R M  |  2 0 A T L A N T A  |  8 4

INHOUD
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R O Y A L  |  9 2

O S L O  |  9 6  

C O U N T R Y  |  1 0 0

M O N Z A  |  1 1 6  

C U B A  |  1 2 0  

P A L A C E  |  1 2 4
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COURCHEVEL

TIP VAN LOUIS

Mijn ultieme favoriet! Strakke plank met weinig knopen, vervaardigd uit het beste hout!  
Het gebruik van extra brede planken geeft grandeur en cachet aan iedere woning! 

TOP VAN DE HOUTEN 
VLOERBEKLEDING MET EEN 
EIKEN TOPLAAG VAN MAAR 

LIEFST 4 MM

COLLECTIEKLEUR: Courchevel Villa
LOCATIE: Zwevegem, België
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MATISSE

COLLECTIEKLEUR:  Matisse Pure
LOCATIE: Madrid, Spanje

PARKET



1918

TIP VAN ELIZA

In dit appartement werd er niet enkel parket gebruikt op de vloer, maar ook op de muur achter de 
TV. Dit geeft een warm gevoel aan de woning. Let er wel op, als je hiervoor kiest, dat beide parketten 
dezelfde zijn. Wanneer dat niet zo is, kan het geheel nogal rommelig aanvoelen.
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FARM

COLLECTIEKLEUR: Farm Traditions
LOCATIE: Nederland
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FARM

TIP VAN ELIZA

In deze woning zien we duidelijk de liefde voor authentieke details. Ik ben er dan ook van overtuigd 
dat oud en nieuw hand in hand gaan. Strakke muren met enkele leuke vintage voorwerpen geven 
karakter aan een woning. Deze spullen hebben vaak een verleden & dus ook een verhaal... dit maakt 
het geheel interessant! 

COLLECTIEKLEUR: Farm Pure
LOCATIE: Madrid, Spanje

INTERIEURARCHITECT: Marta Cucco
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08/16
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FARM

COLLECTIEKLEUR: Farm Pure
LOCATIE: Nederland
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FARM

COLLECTIEKLEUR: Farm White
LOCATIE: Nederland
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FARM

COLLECTIEKLEUR: Farm Antique
LOCATIE: Nederland
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FARM

COLLECTIEKLEUR: Farm Antique
LOCATIE: Nederland
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FARM

COLLECTIEKLEUR: Farm Antique
LOCATIE: Nederland
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FARM

COLLECTIEKLEUR: Farm Harvest
LOCATIE: Nederland
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FARM

COLLECTIEKLEUR: Farm Antique
LOCATIE: Restaurant El Gordo in Madrid, Spanje
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BARN CRYSTAL
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FARM

COLLECTIEKLEUR: Farm Old Church
ARCHITECT: Thomas Nachtergaele

LOCATIE: Kaffee Renée, België

TIP VAN ELIZA

Kaffee Renée in Kortrijk is een gezellige koffiebar. Men wilde hier vooral warmte creëren door met 
verschillende houtsoorten te werken. De rustieke Farm collectie geeft de nieuwe zaak bakken 
authenticiteit! 
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FARM

COLLECTIEKLEUR: Farm Antique
LOCATIE: Maskit, Israël 

In de hoofdstad van Israël kan je dit pareltje vinden, 
een charmante kledingzaak met de Farm Antique. 

Dit rustieke parket komt volledig tot zijn recht tussen 
de luxueuze gewaden van Maskit.
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FARM

COLLECTIEKLEUR: Farm Antique
Architect: Architectenbureau Naert 

LOCATIE: LVD Experience center, België 
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NEW YORK

COLLECTIEKLEUR: New York Natural White
ARCHITECT: Roberto Rábano Domínguez 

LOCATIE: Madrid, Spanje
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NEW YORK

COLLECTIEKLEUR: New York Pure
LOCATIE: België

PARKET
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BARN

TIP VAN ELIZA

De inwoners van dit appartement kozen voor een leuke combinatie: een rustiek parket samen met 
marmer. Uitdagend en ook héél interessant! Ik ben heel erg fan van het combineren van vloeren, 
maar het mag niet te druk worden. 



7574 COLLECTIEKLEUR: Barn Natural
LOCATIE: Madrid, Spanje
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BARN

TIP VAN ELIZA

Dit hippe ijssalon zit verdoken in het hartje van Madrid. De felle kleuren in contrast met de Barn 
Crystal zorgen voor een verrassend en opgewekt effect. 

08/16
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COLLECTIEKLEUR: Barn Crystal
LOCATIE: Lolo Polos - Madrid, Spanje
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BARN 

COLLECTIEKLEUR: Barn Natural
LOCATIE: Tsjechië

FOTO: Martin Špoula
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ATLANTA
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COLLECTIEKLEUR: Atlanta Smoked Biscuit
LOCATIE: Madrid, Spanje

ARCHITECT: Roberto Rábano Domínguez
LOCATIE: Madrid
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ATLANTA

TIP VAN LOUIS

Parket plaatsen in een badkamer is af te raden. Als je dit toch zou willen, kan je dit makkelijk 
oplossen. De bewoners van dit huis installeerden op de vochtige plaatsen een tegel met daarrond 
parket. Zo creëren ze toch een gevoel van warmte. 
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COLLECTIEKLEUR: Atlanta Smoked White
LOCATIE: België



9392

ROYAL

COLLECTIEKLEUR: Royal Cotton White
  ARCHITECT:  Jésus Lanzon 

LOCATIE: Madrid, Spanje
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ROYAL
TIP VAN LOUIS

De Royal collectie heeft een dikke toplaag van 6 mm, daardoor kan deze meermaals 
opgeschuurd worden. Zo kan je je parket een volledig nieuwe look geven. 
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OSLO

COLLECTIEKLEUR: Oslo Pure
ARCHITECT: Diana Aguirre  
LOCATIE: Madrid, Spanje
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COUNTRY

COLLECTIEKLEUR: Country Smoked Natural
LOCATIE: Deinze, België
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COUNTRY
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COLLECTIEKLEUR: Country Double Smoked Pure 
LOCATIE: Barcelona, Spanje

ARCHITECT: Roberto Rábano Domínguez
LOCATIE: Madrid
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COUNTRY 

COLLECTIEKLEUR: Country Smoked Natural
LOCATIE: Nederland
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COUNTRY

COLLECTIEKLEUR: Country Smoked Grey
LOCATIE: Nederland
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MONZA XL

COLLECTIEKLEUR: Monza XL Villa 
LOCATIE: België
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CUBA

TIP VAN LOUIS

Cuba is onze gerookte collectie. Door het rookproces ontstaan er intense kleurschakeringen en 
uitgesproken nerven. Dit is duidelijk te zien op de foto’s van dit appartement aan de Belgische kust. 

PARKET
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COLLECTIEKLEUR: Cuba Natural
LOCATIE: Belgische kust
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PALACE 

COLLECTIEKLEUR: Palace Smoke
LOCATIE: België
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€ 25,- 

Ter Donkt 2
8540 Deerlijk

Belgium
Tel. +32 56 774 515
Fax +32 56 775 995

info@lamett.eu
www.lamett.eu


