


PALLMANN
COLOR  COLLECTION

MIJN STIJL
MIJN VLOER



MINIMALISTIC
Geef eenvoud
    alle ruimte



„Eenvoud geeft mij de rust  
  die ik nodig heb. Dat zoek  
 ik ook in mijn inrichting.“

Easy White



MINIMALISTIC COLORS

Easy White Sober WhiteBalanced Oak

Soft GreyCovered Grey



CLASSIC
Tijdloos en duurzaam
      bewezen bijzonder



 “Ik hoef niet alles steeds  
opnieuw uit te vinden.  
 Tijdloos design is mijn  
manier om duurzaam te leven.”

Elegant Walnut



CLASSIC COLORS

Stylish Chestnut

Elegant Walnut

Rich BrownHavana Brown

Luxurious Black



   Leven in perfecte
harmonie met de natuur

COUNTRY



 “Ik leef in harmonie met de  
natuur. Dat zie je terug  
in mijn inrichting: natuurlijk,  
sfeervol en met stijl.”

Natural White



COUNTRY COLORS

Endless Brown

Brushed White

Smoked OakNatural White

Weathered Grey



ORIENTAL
Thuis als toevluchtsoord 
    vol inspiratie van ver



 “Ik trek me graag terug in mijn  
eigen huis, maar ik laat me ook 
 graag inspireren door het  
   vreemde en onbekende.”Exotic Brown



ORIENTAL COLORS

Rich Brown

Exotic Brown

Luxurious BlackShaded Grey

Brushed White



INDUSTRIAL
Zoek de dialoog tussen
      stoer, strak en sober



“Ik hou van robuust, ruw en  
ruimtelijk. Alles moet functioneel zijn, niets 

overbodig. Zo sta ik in het leven.” 
Concrete Grey



INDUSTRIAL COLORS

Bleached Grey Concrete GreyNatural White

Solid GreySoft Grey



VINTAGE
Authentiek, met ruimte voor
  geschiedenis en verhalen



“Wat is authentiek? Voor mij  
 vertellen alle dingen in huis hun   
verhaal. Ze hebben een eigen  
  geschiedenis en betekenis.”

Authentic Brown



VINTAGE COLORS

Victorian Bronze

Between Brown

Nostalgic BrownAlmost Black

Authentic Brown



COLORFUL
Gevarieerd en vol kleur
   net als het leven zelf



“Het leven is kleurrijk en  
 verrassend. Net als ik!”

Mystic Blue



COLORFUL COLORS

Pretty Pink

Mystic Blue

Happy YellowSecret Green

Classic Red Denim Blue White



ALL
COLORS

color
    collection



Let op! 
De afgebeelde kleuren dienen slechts ter indicatie. Wij raden aan de kleur te testen op de betreffende vloer met de speciale color-testers.

Natural WhiteEasy White Sober WhiteWhite Brushed White Wheathered Grey

Between BrownNostalgic Brown Smoked OakEndless Brown Stylish ChestnutVictorian Bronze

Secret Green Mystic BlueHappy Yellow Classic RedDenim BluePretty Pink



ALL COLORS

Bleached Grey Soft Grey Concrete Grey Solid GreyCovered Grey Shaded Grey

Almost Black Luxurious Black

Balanced OakExotic Brown Rich BrownAuthentic Brown Elegant Walnut Havana Brown



PALLMANN
COLOR  COLLECTION
HET SYSTEEM
3 componenten, 1 doel
Het kleursysteem van de Pallmann Color  
Collection bestaat uit drie componenten. Het  
basisonderdeel (A), een uithardingsmiddel (B)  
en het kleurcomponent met hoogwaardige  
kleurpigmenten (C). Het is een eenvoudig,  
veilig én 100% oplosmiddelvrij systeem.

Een langdurig mooie vloer
Door de samenstelling van de drie componenten 
ontstaat een intensief kleurresultaat. Bovendien 
krijgt de kleur een extra beschermlaag, waardoor  
je nog langer kunt genieten van je parketvloer.

Lak of olie? Aan jou de keuze!
De laatste bescherm- en afwerklaag van jouw kleur 
uit de Pallmann Color Collection is mede bepalend 
voor de uitstraling van de vloer. Uniek is dat je voor 
zowel een naturel olie als een onderhoudsarme lak 
(in diverse glansgradaties) kan kiezen. Zo kies je 
zélf de gewenste uitstraling van jouw parketvloer. 

+ + +



PALLMANN
COLOR  COLLECTION
DE VOORDELEN
Breed kleurenpalet
De Pallmann Color Collection bestaat uit  
32 trendy kleuren, passend bij iedere woonstijl.

Langdurige kleurgarantie
De hoogwaardige, transparante afwerking van de 
kleurlaag zorgt voor extra goede bescherming tegen 
slijtage. Zo geniet je gegarandeerd jarenlang van jouw 
gekleurde parketvloer.

Jouw keuze voorop
De Pallmann Color Collection biedt je optimale  
keuzevrijheid in kleur en afwerking. Het maakt  
daarbij niet uit of je kiest voor een olie- of laklaag  
als bescherming van je vloer. Zo maak je van  
‘zomaar’ een parketvloer jouw unieke parketvloer.

Vraag je eigen  
parketspeciaalzaak  
naar de mogelijkhedenOnbehandelde 

parketvloer

Pallmann Color 
Collection A+B+C 
32 kleuren

Beschermlaag met een 
2-componenten olie of lak



… ZODAT JE LEVENSLANG PLEZIER 
 HEBT VAN JOUW HOUTEN VLOER!

Het onderhouden en reinigen van je (nieuwe) parketvloer  
is belangrijk. De Pallmann-onderhoudsmiddelen verwijderen niet alleen het 
dagelijks vuil, maar verbeteren ook de uitstraling en levensduur...

Let op! Het reinigen van een parketvloer kan invloed hebben op de glansgraad. Vraag je eigen parketspecialist om advies.  

Voor het regelmatige onderhoud  
van een gelakte parketvloer*
* Afhankelijk van de glansgraad van je parketvloer 

Voor het regelmatige onderhoud
van een geoliede parketvloer

Voor het reinigen van zowel  
geoliede als gelakte vloeren






