
The TONE collection embodies 
the beauty of an understated design and 

durable, timeless materials.

WOODEN FLOORS

TONE COLLECTION 
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INTRODUCTIE

In samenwerking met Solidfloor ontwikkelde Studio Piet 

Boon de TONE vloerencollectie. De jarenlange marktervaring, 

uitgebreide productkennis en het internationale netwerk 

maakt Solidfloor de ideale partner om een kwalitatieve en 

functionele vloerencollectie mee te ontwikkelen.  Het resultaat 

is een tijdloze vloerencollectie die een serene en natuurlijke 

basis creëert voor elk interieur. Door samen te werken met 

professionele partners als Solidfloor creëert Studio Piet Boon 

een product waar esthetiek en functionaliteit samenkomen. 

De collectie bestaat uit 6 ingetogen kleuren, uitgevoerd in 

innovatieve en hoogwaardige afwerkingen die de vloeren 

geschikt maken voor veelzijdig gebruik. Het rustgevende 

patroon van het eikenhout geeft elke ruimte een serene en 

natuurlijke basis.

INTRODUCTIE
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TONE COLLECTION

TONE COLLECTION

De toplaag van de TONE vloerencollectie is gemaakt van 

eikenhout, wat de vloer een rijke en natuurlijke uitstraling geeft. 

Door het gebruik van dit natuurproduct is elke plank uniek. De 

selectie van de planken valt in de hoogste gradatie PRIME. Dit 

betekent dat het aantal knoesten minimaal is, en daardoor 

een rustig effect creëert. De functionaliteit van de vloeren in 

deze collectie is essentieel. Zo zijn de planken geschikt voor 

vloerverwarming en voorzien van een keramische grondlak die 

op de vergrijsde Piet Boon vloerkleuren BONE, DUST en CLAY is 

aangebracht. Hierdoor kan de vloer probleemloos doorgelegd 

worden in keukens en andere intensief gebruikte ruimtes. De 

planken, voorzien van een micro-velling, zijn beschikbaar in 

de afmeting 220 x 20 cm en de visgraat 76,5 x 15,3 cm. 

Piet Boon FRAME keuken / TONE collection wooden floors
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TONE COLLECTIONTONE COLLECTION PIET BOON
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KLEUREN

Studio Piet Boon gelooft in neutrale paletten die een 

gevoel van verfijning geven en een subtiel, ingetogen 

effect creëren. De combinatie van minimalistisch design, 

perfect uitgebalanceerde proporties en het matte Piet Boon 

kleurpalet, vertalen deze filosofie naar een functioneel 

product als vloeren. De TONE collectie is opgebouwd uit drie 

door Studio Piet Boon samengestelde kleuren en drie licht 

vergrijsde hout kleuren. De BONE, DUST en CLAY zijn speciaal 

ontwikkeld voor Studio Piet Boon en gaan harmonieus samen 

met het kleurpalet en de design filosofie van het merk. De drie 

vergrijsde houtkleuren; MIST, ORIGINAL en DUNE sluiten daar 

naadloos op aan. Met dit uitgebreide kleurenpalet biedt de 

collectie een passende uitstraling voor elk interieur.

KLEURENTONE COLLECTION PIET BOON
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STUDIO PIET BOON

STUDIO PIET BOON

Studio Piet Boon is een wereldwijd opererende design studio 

erkend voor het creëren van perfect uitgebalanceerde 

ontwerpen. De aanpak voor een totaalconcept combineert 

exterieur, interieur, styling en productontwerp. 

Als aanvulling op het merk en ontwerp van Studio Piet Boon, zijn 

er partnerschappen met gelijkgestemde merken en bedrijven 

die gepassioneerd zijn over het leveren van uitmuntende 

kwaliteit. Deze samenwerkingen resulteren in een breed scala 

aan zorgvuldige ontworpen producten voor alle woonruimtes 

die elkaar naadloos aanvullen. Verfijning, functionaliteit en 

tijdloosheid kenmerken de authentieke en onderscheidende 

ontwerpfilosofie van Studio Piet Boon. De liefde voor rijke en 

natuurlijke materialen, afgestemde kleuren, royale proporties 

en oog voor bijzondere details komen terug in elk project en 

product dat door Studio Piet Boon wordt ontworpen. 
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STUDIO PIET BOONTONE COLLECTION PIET BOON



Kleuren

Kleur en structuur speelt een essentiële rol in de 

samenstelling van de Piet Boon by Solidfloor collectie, zo 

sluiten de kleuren aan op de kleurenfilosofie van Studio 

Piet Boon en kunnen gemakkelijk gecombineerd worden met 

andere Piet Boon producten. 

Legpatronen

Afmetingen

Planken  220 x 20 cm

  11,2 mm dikte waarvan,

  4 mm Europees Eiken

Visgraat  76,5 x 15,3 cm

  11 mm dikte waarvan,

  3,5 mm Europees Eiken

Materialen

Onderhoudsvriendelijk 

De gesloten structuur van de lak voorkomt intrekken van 

vocht en vuil en is hierdoor eenvoudig schoon te maken en 

te houden.

Geschikt voor intensief gebruik

Alle vloeren uit deze collectie zijn geproduceerd in Europa en 

voorzien van een matte UV lak als afwerklaag. Deze grondlak 

beschermt de kleurlaag, zorgt voor een hoge slijtvastheid en 

gaat scheuren in het hout tegen.  

Geschikt voor vloerverwarming

Gecertificeerde warmte resistentie 0,08 (m2 k)/w, geschikt 

voor de nieuwste vereisten voor vloerverwarming.

TECHNISCHE INFORMATIE

Technische informatie

Bone* Dust* Clay*

TONE COLLECTION PIET BOON

Dune Mist Original

Planken Visgraat

UV-lak
Keramische lak*

Eiken PRIME toplaag

Extra dunne multiplex drager

*De keramische lak is van toepassing op de kleuren Bone, Dust en Clay. 
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TONE COLLECTION PIET BOON

  studiopietboon.com

  StudioPietBoon

  studiopietboon

  StudioPietboon

CONTACT

CONTACT

Hoofdkantoor Piet Boon

Skoon 78
1511 HV Oostzaan
Netherlands

+31 20 722 00 20
info@pietboon.com

Piet Boon FRAME keuken / TONE collection wooden floors

Hoofdkantoor Solidfloor
Onderdeel van de Fetim Group B.V.
 
Abram Dudok van Heelstraat 4
1096 BE Amsterdam

+31 (0)20 580 5333
solidfloor.com



Studio Piet Boon. Creators of composed balance.

pietboon.com


