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The TwelveThe Twelve

David
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Je krijgt
een vloer,
én geeft
iets terug.
Je bent op zoek naar een eiken parket maar je ziet door

het bos de bomen niet meer? Bij The Twelve is een vloer

kiezen een makkie. Behalve het kleur en het aantal noten,

heeft elk parket uit The Twelve dezelfde eigenschappen:

kwaliteit, comfort en duurzaamheid. Duurzaam? Jawel.

Want elke plank is afkomstig van Europese eiken. Elke

vezel wordt lokaal verwerkt en behandeld, waardoor je

niet alleen een prachtige vloer krijgt, maar ook op een

mooie manier bijdraagt tot een betere wereld.
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The Twelve
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Bij elke plank...

Geoogst én
behandeld in Europa.

Wat ecologische voetafdruk betreft,

hebben wij een voetje voor. Hoezo? Wel,

The Twelve staat garant voor duurzaam

bosbeheer. Elke plank is vervaardigd uit

100% Europees hout en bewerkt door

mensen met liefde voor hout in elke vezel

van hun lichaam. Door vakmensen. Elk

product is dus vervaardigd uit eiken van

dichtbij, wat ervoor zorgt dat ook jij je

steentje bijdraagt tot een duurzamere

wereld. We werken trouwens enkel met

hout uit duurzaam beheerde bossen,

gewaarborgd door PEFC. The Twelve, da’s

hout dat houdt van natuurbehoud.

Warm gevoel.
Warme voetjes.

Hot topic! Vloerverwarming zorgt voor

een extra wooncomfort in je leefruimte.

Maar kan dat wel met parket?

Tuurlijk. The Twelve is per-fect voor

vloerverwarming. En net omdat dit geen

massief parket is, geleidt The Twelve beter

en wordt het vlugger warm bij je thuis. Je

blote voetjes, die danken je. En euh, heb je

geen vloerverwarming? No worries, want

parket op zich hoeft geen vloerverwarming

om er warm en gezellig uit te zien. Check.
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...hoort
elk voordeel.

Onderhoud?
Makkie.

De volledige collectie is bewerkt met

fantastisch sterke behandelingsolie. Dat zorgt

ervoor dat, eenmaal je vloer is geïnstalleerd,

hij direct stapklaar is. Bovendien is dagelijks

onderhoud een makkie. Gebruik een zachte

(lichtvochtige) veegborstel of de stofzuiger.

That’s it. Wil je toch eens diepgaander reinigen,

dan biedt The Twelve je een assortiment aan

producten die je vloer extra beschermen, zoals

‘The Twelve Onderhoudsolie’ en ‘The Twelve

Parketzeep’. Zeker als je vloerverwarming

hebt, raden we je aan om tweemaal per jaar

onderhoudsolie aan te brengen om het hout

te voeden.

3 mm toplaag.
Top!

Yes, sir. The Twelve is meerlaags parket.

Da’s geen massief parket, horen

we je zeggen? Inderdaad, maar net

daarom biedt dit wél enkele belangrijke

voordelen. The Twelve is opgebouwd

uit 3 lagen, waarbij de bovenste

robuuste laag, de toplaag, 3 mm dik

is. Die verschillende lagen zorgen

ervoor dat jouw parket helemaal niet

uitzet of krimpt door vochtigheid of

temperatuurverschil. Daarom durven wij

20 jaar garantie geven.
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The TwelveThe Twelve

Het nummer dat
alleen jou past.

Alice p. 12 Gabriel p. 24Bill p. 14 Hannah p. 26

David p. 18 Jack p. 30 Edward p. 20 Karen p. 32Florence p. 22 Lea p. 34

Charles p. 16 Irene p. 28

Niet elk parket past bij iedereen. Daar zijn we bij The Twelve heilig van

overtuigd. We geven elke plank uit onze collectie niet alleen een nummer,

maar ook een naam. Zo kun je zelf een persoonlijke band smeden met de stijl

van parket die het dichtst bij je ligt.

Go nuts! Of net niet helemaal.

Ben je fan van veel en grote knopen? Dan kies

je voor natural signature. Eerder into weinig en

kleinere knopen? Dan is minimal signature jouw

match. Nice to know.

Gerookt maakt uniek.  

Enkele leden uit The Twelve Famlie ondergingen een

rookproces. Een milieuvriendelijke techniek die ervoor

zorgt dat je parket nog meer karakter toont. De planken

binnen diezelfde vloer kunnen dan licht variëren

waardoor je een net iets uniekere look-and-feel bekomt.
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01 Alice 01 Alice

Alice

12

Alice, who the f*** is Alice? Alice is onze eerste van

The Twelve. Een licht getinte parket zonder opvallende

nerven dat zorgt voor een egaal gevoel doorheen je

volledige vloer? Dat krijg je met onze nummer 1. De warme

lichtbruine tint bevat een subtiele grijzere nerfstructuur,

en is dus ideaal voor grotere oppervlaktes om de rust te

vrijwaren. De eerste in een rij van twaalf.

Niet
de eerste
de beste.
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02 Bill 02 Bill

Bill

15

De tweede in rij van de collectie klinkt stoer, maar heeft

eigenlijk een warm hart. Een zeer gezellige warme tint

die puur natuur aanvoelt. Dat is vooral omdat ie 100%

natuurlijk is. Uiteraard. Elk nummer uit The Twelve biedt je

het voordeel dat geen enkele plank dezelfde is, waardoor

dat naturel gevoel op elke vierkante centimeter van je

vloer een feit is. Wij worden alvast warm, door alleen nog

maar naar deze nummer 2 te kijken.

Warm, mét
of zonder
vloerver-
warming.
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03 Charles 03 Charles

Charles

16

The Twelve biedt een mooie waaier aan tinten, maar

er kan maar ééntje de lichtste zijn. Maak kennis met

nummer 3. Wij noemen deze Charles, jij mag ‘m mooi

noemen. Dit parket heeft een lichtbruine kleurtint met

een genuanceerde zachtwitte nerfstructuur. Bovendien

trekt lichter parket licht naar binnen, waardoor je

leefruimte groter lijkt dan ze is. Zo krijgt jouw interieur net

dat beetje meer.

Noem ‘m
Charles.
Of noem
‘m mooi.
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04 David 04 David

David

18 19

Klinkt onheilspellend, niet? Niks is minder waar. Heb je een

voorkeur voor een donkerkleurig parket? Dan is dit jouw

winnend nummer. David bezorgt je een donkerbruine

eiken vloer die klassiek combineert met hedendaagse

moderniteit. De zichtbaar donkere nerven ademen

karakter en klasse uit. Combineer dat met een lichtrijk

interieur en we spreken over een perfecte match. De

naam klinkt wat conservatiever, maar dat hoeft het

resultaat van je vloer dus niet te zijn.

Donker.
Vurig.
Nice.
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05 Edward 05 Edward

Edward

20

Nummer 5 is perfect voor wie houdt van écht 

hout. Eerder klassiek van inborst, maar vergis 

je niet: Edward zit boordevol karakter. De extra 

noten zorgen voor die typische, natuurlijke 

uitstraling van authentiek parket. Net wat 

rustieker en een tikje rauwer. Alsof hij recht uit de 

natuur je huis in komt. Prachtig in een landelijk 

interieur met zachte natuurtinten, maar ook 

ideaal als contrast bij een moderne of zelfs 

industriële inrichting. Fabulous, zoals alleen maar 

number five kan zijn.

Van de
noot een 
deugd.
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06 Florence 06 Florence

Florence

23

Pure schoonheid: Florence heeft het in overvloed. Dit 

parket brengt je interieur optimaal tot zijn recht dankzij 

haar lichte karakter, met een witte ondertoon. Florence 

vraagt niet om aandacht, ze geeft het. Aan elk zorgvuldig 

gekozen object in jouw huis. Zodat het nóg meer kan 

stralen. Nummer 6 is bescheiden, en toch altijd een 

statement. Net zoals jij het graag hebt. Want jij weet: less 

is more, zeker als je van mooi en duurzaam parket houdt. 

Straks je favoriete floor next door én onder je voeten? 

Strak plan!

Kwaliteit  
van de 
bovenste 
plank.
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07 Gabriel 07 Gabriel

Gabriel

24

Een heel eigen karakter, dat heeft elke plank van 

The Twelve. En dat geldt zéker voor Gabriel. Ben je 

helemaal gaga van een koelere, grijzere tint en een 

uitgesproken lijnenspel? Dan zit je goed bij nummer 

7. Een originele keuze. Op élk vlak. Je beste maat als 

je meer reliëf en diepte aan je woning wilt geven. 

Een parket met pit, dat zowel modern als klassiek 

kan ogen. Gabriel is uit het goede hout gesneden. 

Altijd cool, maar toch warm onder je voeten. Het 

hele jaar door. Kortom: leve nummer 7.

Een  
streepje 
voor.
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08 Hannah 08 Hannah

Hannah

27

Vergeet high maintenance, Hannah maakt het je graag 

gemakkelijk. Deze vloer past zich moeiteloos aan jouw stijl aan. 

Een echte passe-partout, met een kleur die het overal goed doet. 

Of je nu gaat voor urban, Scandinavisch minimalisme of warm 

en landelijk. Deze natuurlijke schoonheid - #nofilter - combineert 

sober met stijl en authentiek met apart. Pure klasse waar je geen 

nee tegen zegt. Kan het nog beter? Jazeker! Hannah is net zo 

makkelijk in onderhoud als onze andere vloeren. Een pracht van 

een nummertje 8.

Natuurlijke 
schoonheid ? 
Nice!
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09 Irene 09 Irene

Irene

28

Onze nummer 9, die noemen we Irene. Een

warme naam voor een warmkleurig parket. Dit

is het parket waarbij de nerven het minst van al

zichtbaar zijn. De meest egale parkettextuur of

them all. Op grote oppervlaktes brengt weinig

textuur dan ook weer een rustig gevoel met zich

mee, en dat mag eigenlijk wel in de rush van elke

dag. Irene, die zorgt ervoor dat, als je thuiskomt,

de rust je verwelkomt.

Warm. 
Applaus.



10 Jack 10 Jack

Jack

30 31

Je kiest makkelijk voor meerlaags parket met extra

karakter? Waarbij een duurzame houtselectie

comfortabel voelt, maar waar je die passie voor

authenticiteit ook ziet? Dan is Jack je beste vriend

van het eerste uur. Dit lichtkleurig parket zorgt niet

alleen voor dat natuurlijke gevoel aan de blote

voet, de houttekening ziet er quasi onaangeroerd

uit. Een dikke tien voor nummer tien.

Tiene, 
miene, 
mutte.
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11 Karen 11 Karen

Karen

32

Je ziet het al helemaal voor je. Een warm donkerkleurig

parket. Beetje rustieker. Dat gevoel van écht hout. Stevig

gevoel. Een vloer waar je geen spijt van krijgt, want rustiek,

da’s nou net jouw ding. Dan schuiven we graag nummer

11 naar voor. Sfeer, dat wil je zelf bepalen. Wel, dat doe je

perfect met deze optie. Met een beetje geluk kan dit jouw

vloer worden. Knock on wood.

Sfeer is 
your middle 
name?



34

12 Lea 12 Lea

Lea

35

Je wist het misschien nog niet, maar parket kan ook

jou kiezen. Onze nummer twaalf is er zo eentje. Er zijn

al enkele lichtkleurige opties in The Twelve, maar deze

spant de kroon. Natuurlijke fi nesse in een warme tint.

Zo voelt Lea aan. Karakter, dat wel, maar dan op een

zachtmoedige en rustige manier.

When 
nature 
calls.
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Duurzaamheid Duurzaamheid

Niet uit China.
Wel van hier.
Wij zijn niet van gisteren, maar van hier. 

Dat geldt voor The Twelve. Vaak wordt 

parket in China gemaakt van hout uit 

alle uithoeken van de wereld, om dan 

7000 km terug naar Europa te reizen 

voor verkoop. Kan helemaal niet, vinden 

wij. We oogsten én verwerken ons hout 

uit onze lokaal beheerde bossen (PEFC 

gewaarborgd) in Tsjechië en Slowakije 

en zijn daardoor, in tegenstelling tot vele 

anderen, een écht duurzaam merk.

Dichtbij  
geleverd.
Tot slot brengen we de planken naar 

jouw The Twelve verdeler. En dat duurt 

niet lang, net omdat het transport 

geen nodeloze kilometers moet 

afleggen. Dat maakt ons best trots.

Dichtbij  
verwerkt.
De streng geselecteerde eiken verwerken we in onze eigen 

eigen zagerij in Tsjechië. Hier drogen we het hout langzaam 

tot de ideale vochtigheidsgraad. Zo verkrijgen we heel 

stabiele planken die niet ongewenst krimpen of uitzetten. 

De gedroogde planken van The Twelve gaan rechtstreeks 

naar onze finale productielijn. In onze fabriek maken we 

van iedere plank een 3-laags parket met de typische tand 

en groef, behandelen we met olie en … ready to install.

Jouw vloer.
Jouw 
bijdrage.
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Technische Specificaties

Beschermd  
met olie. 
Klaar.
We behandelen onze vloeren altijd met twee lagen olie. Eén laag is 

om de kleur te verkrijgen en de andere laag beschermt jouw vloer 

extra diep.

Bij The Twelve zorgen we dat alles zo easy mogelijk is, en dat betekent 

dat je vloer altijd geolied, verlijmd en geplaatst wordt door een 

vakman. Geen dure eindbehandelingen of speciale zeepbeurten na 

plaatsing. Wanneer de vakman de deur achter zich dichtslaat, kan jij 

onmiddellijk de vloer van je dromen opwandelen.

Technische Specificaties

Hart van den

Jouw vloer krijgt van ons een straf  

oliebad zodat:

• Je na plaatsing meteen je vloer  

kan opwandelen

• Je hout nog mooier straalt

• Je vloer nog een extra diepe 

bescherming krijgt

Deze laag uit Europese den zorgt voor 

sterkte en duurzaamheid.

Lengte: 1920 mm

Breedte: 190 mm

Totale dikte: 14 mm

Stabiliserende backing

Deze laag garandeert een perfect 

uitgebalanceerde vloerplaat, die 

kromtrekken voorkomt.

We werken enkel met hout uit onze 

duurzaam en lokaal beheerde bossen 

(PEFC-gecertificeerd)

Straffe  
beschermlaag

Houten eiken toplaag

Topkwaliteit in Europese eik:

• Gesneden in lagen van 3 mm dikte

• Een uniek proces dat zorgt voor meer 

vloer uit 1 boom

• Gedaan met zwellen en krimpen. De 

combinatie van meerdere lagen zorgt 

voor de allerbeste maatvastheid bij 

vocht en extreme temperaturen. 
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Onderhoud

Onderhoud?
Makkie.
Wat dagelijks onderhoud betreft, gebruik je best een zachte 

veegborstel of gewoonweg de stofzuiger. En wil je jouw parket zo puur 

mogelijk houden, dan kun je altijd gebruik maken van ‘The Twelve 

Parketzeep’ om te reinigen.

Als je vloer na geruime tijd dof wordt, en je wilt die wat opfrissen, dan 

raden we ‘The Twelve Onderhoudsolie’ in geconcentreerde vorm. Zo 

behoud je wat langer de zijdezachte glans, als je die verkiest. Ook 

als je vloerverwarming hebt, kan je dit product tweemaal per jaar 

aanbrengen om het hout voldoende te voeden.

The Twelve Onderhoudsolie 

Olie voor de bescherming en 

onderhoud van geoliede houten 

vloeren.

The Twelve Parketzeep 

Op basis van natuurlijke  

wassen en oliën. Reinigt,  

voedt en beschermt.

Onderhoud
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© Decospan 2023 - Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. Houd 
er rekening mee dat de informatie in deze brochure mogelijks achterhaald is en dat er een nieuwe versie kan verschenen zijn. 
Raadpleeg daarom steeds onze website om de recentste versie te downloaden. De foto’s van de verschillende houtsoorten, 
opgenomen in deze brochure, zijn de weergave van een uniek stukje fineer hout en bijgevolg nooit bindend voor toekomstige 
leveringen. Decospan streeft naar de continue verbetering van haar producten en diensten. Eventueel hieruit voortvloeiende 
veranderingen kunnen afwijken van de foto’s en teksten in deze brochure. Decospan wijst iedere aansprakelijkheid ingevolge 
van verschillen tussen gegevens en foto’s in de brochure en werkelijk beschikbare producten of geleverde producten af. De 
inhoud van de teksten alsmede van de foto’s in de folder zijn louter informatief en er kunnen geen rechten uit worden verworven

Made in Europe

Decospan nv
Industriezone Grensland
Lageweg 33
8930 Menen - België
tel +32 56 52 88 49
hello@thetwelveparquet.com

Eentje uit The Twelve kiezen? Wandel binnen bij onze verdelers en voel de 
warmte van het hout en de afwerkingsgraad van elke vezel. Onze vakmannen 
staan je graag met raad en daad bij om je te helpen bij je keuze. Surf naar  
www.thetwelveparquet.com/nl-be/verdelers voor een verdeler in jouw buurt.

@thetwelveparquet #thetwelveparquet


