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Kurkfabriek Van Avermaet werd opgericht in de jaren 
twintig van vorige eeuw. Van bij de start stond Kurkfabriek 
Van Avermaet in voor de productie en de verdeling van 
verschillende isolatiematerialen op basis van geëxpan-
deerde kurk. Door de jaren heen werd het assortiment 
uitgebreid met verschillende industriële en decoratieve 
toepassingen op basis van kurk. Vandaag is Kurkfabriek 
Van Avermaet geëvolueerd naar een bedrijf dat uitmunt in 
de productie, de levering en de plaatsing van kurkvloeren  
en kurkwanden. Daarnaast is Kurkfabriek Van Avermaet 
steeds actief gebleven op de markt van isolatiematerialen 
en industriële toepassingen.

Zwevende kurkvloeren met kliksysteem
Bij Van Avermaet kan je terecht voor een zeer breed gamma  
legklare kurkvloeren in strakke en eigentijdse kleuren. 
Uiteraard kan Kurkfabriek Van Avermaet ook op maat de 
combinatie van uw dromen realiseren, goed voor een  
gegarandeerd uniek resultaat!

Zwevende kurkvloer met digitale bedrukking
Kurkfabriek Van Avermaet biedt een aantal legklare  
digitaal bedrukte kurkvloeren aan met het uitzicht 
én formaat van hout, natuursteen of beton. Uiteraard 
met alle comfortabele eigenschappen van het natuur- 
product kurk.

Zwevende kurkvloer met vinyl toplaag
Voor zeer intensief betreden ruimtes werkt Van Avermaet 
haar zwevende kurkvloeren af met een zeer resistente  
vinyl toplaag. Deze toplaag biedt niet enkel een onover-
troffen slijtvastheid maar is door haar detaillering en  
profilering nauwelijks nog te onderscheiden van echt  
parket of natuursteen. 

Vloerkurk
Bij Van Avermaet is traditioneel te verlijmen kurk moge-
lijk in ontelbare combinaties van motieven, formaten en 
kleuren. Door het oneindig aantal mogelijkheden worden 
deze vloeren steeds op maat gemaakt. Ook in verlijmde 
uitvoering behoort digitale bedrukking met het uitzicht 
van hout en steen tot de mogelijkheden. Verlijmde kurk 
staat bovendien garant voor een optimaal akoestisch 
en thermisch comfort. Het kan overal mooi doorgelegd 
worden, het kan feilloos tegen steen en hout aangesloten 
worden en ondervindt geen enkele hinder bij plaatsing in 
een vochtige ruimte zoals badkamer of sauna!

Wandkurk
Bij Kurkfabriek Van Avermaet kan je terecht voor een  
decoratieve en definitieve oplossing voor al uw wanden.  
Wandkurk werkt isolerend, klankverbeterend en is  
bovendien onderhoudsvrij!

kurk. 
De geschiedenis van de kurkeik is al duizenden jaren  
verbonden met het dagelijkse leven van de mens. Kurk 
werd tijdens de oudheid veelvuldig gebruikt in de visserij,  
voor schoeisel en sporadisch zelfs als dakbedekking. 
De Griekse filosoof Theophrastus vermeldde kurk reeds 
in de vierde eeuw voor onze jaartelling. Hij roemde de  
kurkeik om zijn vermogen om steeds opnieuw een nieuwe  
bast aan te maken. 

Kurkvloeren en kurkwanden winnen aan populariteit bij 
het grote publiek vanaf eind jaren 1970. Kurkvloeren  
bestaan echter al veel langer. De eerste vloer in ‘the oval 
office’ van het Witte Huis in de Verenigde Staten was een 
kurkvloer die werd verlijmd in 1934 en standhield tot  
halverwege de jaren 1960.

Een nieuw geplante kurkeik moet eerst 25 jaar onge-
stoord groeien wanneer hij voor de eerste keer geoogst 
of ontschorst kan worden. Nadien wordt de boom elke 
negen jaar ontschorst. Het ontschorsen gebeurt manueel  
en altijd tijdens de hete zomermaanden, wanneer de kurk-
schors door vochtonttrekking loslaat van het cambium.  
Belangrijk is dat de kurkeik hierdoor niet de minste schade  
oploopt en gewoon verder blijft groeien.

De schors van de kurkeik is een echt wonder van de  
natuur. Het is een zeer natuurvriendelijk product dat  
geoogst wordt en waarvoor de boom niet geveld hoeft 
te worden.

Daarbij komt dat de instandhouding van de kurkwouden 
erosie van de bodem en woestijnvorming tegenhoudt, 
de biodiversiteit in Zuidwest Europa en Noord Afrika 
ten goede komt en in Portugal alleen al de opslag van  
ongeveer 5 ton CO2 per jaar garandeert.

Recente proeven hebben zelfs uitgewezen dat ontschorste  
kurkeiken drie tot vijf keer meer CO2 opslaan dan  
eiken die niet geoogst worden.

Laat u inspireren op: www.kurk.be



Kurk is een 100% natuurlijk product dat op een duurzame  
of niet milieu verslindende manier gewonnen wordt. Kurk 
is een isolerend materiaal, het voelt steeds aangenaam 
warm aan en absorbeert geluiden en trillingen. Het is 
antistatisch, antiallergisch en veerkrachtig waardoor het 

uitermate onderhoudsvriendelijk is en de gewrichten 
spaart. Bovendien is kurk vochtbestendig waardoor het 
verlijmd kan worden in badkamer en sauna. Kurk garan-
deert een zeer grote keuze door een oneindig aantal 
combinaties van motief, formaat en kleur.

100%
natuur.





leefruimten.
Met kurk kan u echt alle kanten uit! 
Door de veelheid in motieven, formaten 
en  kleuren bereikt u effecten die uitge-
sproken strak en modern ogen. Maar 
hetzelfde motief in een ander formaat 
of kleur leidt evengoed tot een eerder  
intieme en knusse sfeer ...

Kurk in de leefruimte staat garant voor 
een comfortabele oplossing die wel erg 
eenvoudig te onderhouden is. Door de 
afwerking met vernis na de installatie 
zijn de naden tussen de verschillende 
tegels perfect afgesloten en is uw kurk-
vloer beschermd tegen indringend vuil. 
Door de antistatische eigenschappen 
van kurk oogt uw vloer steeds proper 
met een minimum aan moeite!

LISBOA CHAMPAGNE
zwevend legklaar
900x300x10mm



trends troef. 



PRINT GEPOLIERD BETON
zwevend legklaar
620x450x11mm
te verlijmen
620x450x6mm

trends troef. 
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geluids
absorberend.

MERIDA LAMEL AM81
zwevend
1200x210x11mm 
te verlijmen
900x200x4mm

LUSITANIA WAND AM42
te verlijmen
600x300x3mm
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onderhouds 
vriendelijk. LUSITANIA GRIJSBRUIN

zwevend legklaar
900x300x10mm



PRINT AMERIKAANSE NOTELAAR
zwevend legklaar
915x305x11mm
te verlijmen
915x305x6mm
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badkamer.
Kurk in de badkamer of sauna wordt 
steeds verlijmd en afgewerkt met  
verschillende lagen vernis na de instal-
latie. Zo wordt het oppervlak perfect 
afgesloten en alle naadjes tussen de 
verschillende kurktegels gedicht.

Kurk voelt steeds even aangenaam 
en warm aan en kan naast op de vloer 
ook op de wand geplaatst worden. Zo 
zorgt kurk ook in deze ruimte voor een  
onovertroffen comfort.

Kurk is bovendien antistatisch zodat het 
zich wel heel eenvoudig en snel laat  
reinigen.

CORSICA AM96
te verlijmen 
600x300x4mm





 
ecologisch 
verantwoord.



NAZARE AM19
zwevend
900x300x11mm
te verlijmen
600x300x4mm

 
ecologisch 
verantwoord.
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LUSITANIA AM19
te verlijmen
600x300x4mm

water
bestendig. 



MERIDA BRUT WAND LAMEL AM103
te verlijmen
600x150x4mm

MERIDA AM105
te verlijmen
600x300x4mm
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duurzaam.
PRINT EIK LICHT NATUUR
zwevend legklaar
1746x194x13,5mm
te verlijmen
900x150x4mm

PRINT EIK VERGRIJSD
zwevend legklaar

1746x194x13,5mm
te verlijmen
900x150x4mm
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slaapkamer.
Kurk laat zich eenvoudig bewerken  
zodat het uitzicht steeds verrassend 
overkomt. Los van uw favoriete woon-
stijl, kurk zorgt altijd voor een stijlvolle 
en elegante aankleding. Het ongeëven-
aard comfort krijgt u er zo bij!

MERIDA LAMEL GRIJSBRUIN
zwevend legklaar
1200x210x11mm



aangenaam warm.



COMPACT CHAMPAGNE
zwevend legklaar
900x300x10mm

VICTORIA WAND AM06
te verlijmen
600x300x3mm

aangenaam warm.
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veerkrachtig
comfort.

LUSITANIA AM54
zwevend
900x300x10mm
te verlijmen
600x300x4mm

VINYL GRAFIET 
zwevend lagklaar

620x450x10mm
620x450x5mm
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NAZARE LUXOR AM63
te verlijmen
600x450x4mm

antistatisch &
antiallergisch. 



kurklijmen.

vernissen.

onderhoud.

FIX 

1L - 5L1L - 5L

1L 1L

10Kg - 3Kg 5L - 1L
LIQUID 

TRANSPARANT

CLEANER POLISHER

ROLLERS
LIJM - VERNIS

INTENSIEF ULTRA MAT

REMOVER

1L 

1L - 5L 1L - 5L

Omdat een ketting slechts zo sterk is als zijn zwakste  
schakel ontwikkelde Kurkfabriek Van Avermaet samen 
met toonaangevende lijm- en vernisfabrikanten een 
uniek gamma producten specifiek voor de installatie en 

het onderhoud van haar kurkvloeren. Deze producten  
verzekeren u een probleemloze installatie en een correct 
onderhoud. Ze bieden  de garantie dat uw kurkvloer nog 
jaren in topconditie verkeert!

producten voor installatie en onderhoud.

INSTALLATIESET
LIJM - VERNIS

NATUREL

PLAATSINGSSET
CLIC
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www.kurk.be

showroom lokeren.

showroom waregem.

Industriezone E17/2003  
Wolfsakker 3 • B-9160 Lokeren
t. +32(0)9 348 15 77 • f. +32(0)9 349 04 40

Open
Alle dagen 8-12 en 13.30-17.30
Vr. 8-12 en 13.30-16.30 • Za. 10-12 en 14-18

E17 Antwerpen-Gent • Uitrit Lokeren 
Richting Lokeren • 1e straat links (Texaco)
500 m op de rechterkant

Zuiderlaan 73 
B-8790 Waregem
t. +32(0)56 60 96 04 • f. +32(0)56 60 99 48

Open
Di. Woe. en Zat. 10-12 en 14-18 
Do. op afspraak • Ma. en Vr. 14-18

E17 Gent-Kortrijk • Uitrit Waregem 
Richting Waregem • 3de straat rechts (Verbindingsweg)
Kleine ring rechts (Zuiderlaan, ± 500 m verder op linkerkant)
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