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Uw parketspecialist

Weet waarop
uw kind speelt!

U kunt in beide gevallen kiezen uit 19 verschillende kleuren 

voor een natuurlijk matte en moderne uitstraling van uw parket 

of houten vloer! Bovendien kunnen de kleuren ook nog eens 

gemengd worden om meerdere kleurschakeringen te bereiken.

Voor elk interieur
een passende kleur

White Chalk Pearl Silver

Iron Papyrus Wenge Black

Sand Clay Oyster Antique Oak

Transparent Bilinga Kambala Jatoba

Mahogany Sucupira Smoked Oak

Zonder kleurgarantie 

Levendige,
natuurlijke
kleuren



U kunt uw vloer ook nog laten voorbehandelen voor een extra mooi 

resultaat. Door het combineren van de olie met de reactieve beits 

LOBASOL® ActiveColor is het mogelijk een eigen persoonlijke kleur 

te ervaren. U creëert hiermee adembenemende 3D-effecten op uw 

parket of houten vloer.

Voor een optimale bescherming en om tevens de kleur en 

structuur van de vloer de juiste finishing touch te geven, beschikken 

wij ook over een precies passend assortiment van water- 

gebaseerde onderhoudsmiddelen voor uw geoliede vloer. 

Bovendien hebben de verpakkingen een kindonvriendelijke 

sluiting, vormen ze geen gevaar voor zwangere vrouwen, is er 

sprake van een gezonder binnenklimaat en geen sprake van 

langdurige geurbelasting.

 

Met de 20 ml potjes retoucheerolie die in alle kleuren verkrijg-

baar zijn kunt u zelf heel eenvoudig eventuele kleine krasjes of 

beschadigingen in een handomdraai wegwerken. Vraag ernaar bij 

uw parketspeciaalzaak.

Makkelijk onderhoud

Alleen HS 2K ImpactOilColor
transparant

Active Color Bruin +
HS 2K ImpactOil White

Active Color Grijs +
2K ImpactOil Papyrus

Zonder kleurgarantie 

3D-effecten en ontelbare
kleurencombinaties mogelijk

De structuur van het hout en de 

vezels wordt benadrukt. Zo krijgt u 

meer contrasten en dus een rustiek 

vintage effect. De watergebaseerde en 

oplosmiddelvrije beits, verkrijgbaar in 

grijs en bruin, is geschikt voor eiken en 

andere tanninehoudende houtsoorten.

Periodiek intensief reinigen 

Lecol Intense Cleaner OH27

Dagelijkse reiniging: 

Lecol Soap Naturel OH23

Lecol Soap Wit OH23

Lecol Clean OH49

Lecol Wax & Clean OH32 (alleen i.c.m. Lecol WaxCare OH39)

Onderhoud 

Lecol OilCare OH22: voor een

natuurlijke open poriën effect.

Lecol WaxCare OH39:

voor een boenwas effect.

De vloer is de blikvanger in uw huis. De uitstraling is dan ook van 

groot belang voor het complete interieur en creëert een gewenste 

sfeer. Bent u op zoek naar een natuurlijke uitstraling, ga dan voor 

een impregneerolie op basis van natuurlijke oliën en kies voor 

LOBASOL¹. Het resultaat is een fantastische vloer met een op-

en-top natuurlijke uitstraling met een uitgekiend en eenvoudig 

onderhoudsadvies!

Deze milieuvriendelijke oliën van hoge kwaliteit bieden tal van 

mogelijkheden om uw vloer een natuurlijke, modern, klassiek 

of eigentijds uiterlijk te geven. Door de impregnerende werking 

wordt het hout bovendien optimaal beschermd. Uw vloer wordt 

maximaal verzadigd waardoor indringing van vloeistoffen, stof 

en vuil tot een minimum worden beperkt. U heeft de keuze uit 

19 eigentijdse kleuren waardoor uw vloer een prachtige matte, 

natuurlijke uitstraling krijgt. We beschikken over een 1-compo-

nenten en een 2-componenten olie, waarbij deze laatste door de 

toevoeging van een extra harder uw vloer nog beter beschermt bij 

zeer intensief gebruik.

Gaat u nu voor de 1-component olie (LOBASOL® HS Akzent 100 

Oil) of de 2-componenten olie (LOBASOL® HS 2K ImpactOil). 

In onderstaande tabel hebben we voor u de verschillen op een 

rijtje gezet.

LOBASOL® HS
Akzent 100 Oil

LOBASOL® HS
2K ImpactOil

1-component of 2-componenten

Componenten 

Kleuren 

Belasting

Water- en vlekbestendig

Geschikt voor

vochtige ruimtes

(o.a. badkamer / keuken)

Bescherming van de vloer

Optische vulling

Extra 3D-effect met

reactieve beits ActiveColor
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¹ Lobasol wordt in de markt gebracht door Lecol. Op de website www.lecol-care.nl kunt u veel adviezen 
en tips vinden voor het onderhouden van uw kostbare vloer. Lecol is pionier op het gebied van houten 
vloeren en heeft meer dan 40 jaar ervaring.


