


1 Oogsten van de kurk
2 Kurkeikenbos in  Portugal -  “Montado” 
3 Opslag van de kurk – moet ongeveer een jaar blijven liggen

voor het gebruikt kan worden
4 Microscopische afbeelding van de honingraatstructuur van kurk
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Meer kurk

KURK IS EEN NATUURPRODUCT

Kurk is de schors van de kurkeik. Het 
wordt handmatig van de stam gehaald, 
wanneer de boom 25 jaar oud is en 
nadien om de 9 jaar, zonder de boom 
te beschadigen. De schors groeit 
gewoon weer aan.
Kurk is ideaal omwille vanwege de sterk 
toenemende vraag naar instandhouding 
van natuurlijke grondstoffen. Kurk 
heeft unieke en ongeëvenaarde 
eigenschappen die nog niet door de 
mens konden worden nagebootst of 
verbeterd.

Iedere cm3 kurk bevat 40 miljoen 
cellen die een “honingraatstructuur” 
vormen en de boom beschermen 
tegen slechte weersomstandigheden 
en temperatuurschommelingen. Elke 
cel functioneert als een natuurlijke mini-
isolator tegen temperatuurverschillen. 
Bovendien bezit kurk uitstekende 
geluiddempende en schokabsorberende 
eigenschappen.

Elk jaar groeit een nieuwe laag schors aan, zodat het 
een herwinbare en duurzame grondstof vormt, die 
elastisch, licht en ondoordringbaar voor vloeistoffen 
en gassen is.
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Meer toegevoegde waarde

KURK IS EEN INNOVATIEF PRODUCT

Door de toenemende vraag naar 
milieuvriendelijke en natuurlijke 
materialen, hebben onderzoekers, 
architecten en designers kurk 
herontdekt. Zo werden fantastische 
ontdekkingen gedaan en nieuwe 
toepassingen gevonden.
Kurk wordt steeds vaker gebruikt 
voor decoratie en designitems om 
interieurs te verfraaien, kleding en 

modeaccessoires die je op de catwalk 
kunt zien, Hoogtech onderdelen en zelfs 
in de lucht-en ruimtevaarttechnologie, de 
automobielsector en de farmaceutische 
industrie.
Het wordt gebruikt in zeer uiteenlopende 
toepassingen door zijn lichte 
gewicht, isolerend vermogen en 
schokabsorberende eigenschappen.

Dit eeuwenoude materiaal met zijn unieke 
eigenschappen is essentieel voor het creëren van 
producten met een toegevoegde waarde.

3

1



1 Interieur van een nieuwe Mercedes F700 conceptauto
2 Cabin LIFE, winnaar van de Cristal Cabin Award
3 Theeset ontworpen door Raquel Castro voor de Soul Mate 

collectie
4 Nelo-kayak, winnaar op Olympische Spelen te Peking
5 Chaise longue door Daniel Michalik
6 Neuskegel van draagraket en afgeknotte kegel in kurk in 

spaceshuttle van Nasa
7 Helix draaikurk van Amorim
8 Kurkschoen van Nike Sportswear LeBron X

“Kurk is een natuurlijk 
polymeer met een 
unieke combinatie van 
eigenschappen.”
In NASA Technical Reports Server

“Kurk heeft een enorm 
potentieel en draagt bij tot 
een gezonder leefmilieu.”
Daniel Michalik, meubeldesigner VSA
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1 Slaapkamer met kurkvloer
2 Ecorkhotel in Evora, met façades in MD – geëxpandeerde kurkplaten
3 Quinta do Portal in de Douro-vallei met speciale façades in MD -

geëxpandeerde kurkplaten
4 Woonkamer met kurken wandbekleding
5 Samengesteld systeem voor externe thermische isolatie
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Meer groen

KURK IS EEN INNOVATIEF PRODUCT
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Het gebruik van kurk in moderne 
constructies en interieurs is wereldwijd 
bekend en volgt de laatste trends op 
het gebied van technologie, design 
en duurzaam bouwen.
De akoestische, thermische en 
schokdempende eigenschappen van 
kurk, naast de energiebesparing, 
maken van dit product het ultieme 
isolatiemateriaal en materiaal voor 

wand of vloerbedekking.
Het toenemend belang van natuurlijke 
en duurzame materialen en het 
ruime gamma beschikbare patronen, 
texturen, kleuren en toepassingen 
hebben de aandacht getrokken van 
architecten en designers die unieke 
oplossingen met toegevoegde waarde 
voor hun projecten zoeken.
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De unieke eigenschappen van kurk maken het een 
uitstekend materiaal om te gebruiken in de bouw en 
decoratie.



Meer dan een mooie vloer

KURK IS COMFORT

Wicanders heeft dankzij de innovatieve 
Corktech-technologie in de loop der 
jaren kurken wand- en vloerbedekking 
ontwikkeld met unieke eigenschappen.
Door gebruik te maken van een 
unieke meerlagenstructuur die de 
meest geavanceerde technieken met 
de unieke natuurlijke eigenschappen 
van kurk combineert, werd een 
hoogwaardige kwaliteitsvloer bekomen. 
Zo heeft men de perfecte combinatie 
bereikt van schoonheid, comfort en 
duurzaamheid.

Wicanders vloeren zijn beschikbaar in 
verschillende decoratieve materialen 
en beschermd door de beste bestendige 
afwerkingen.
De Wicanders-vloeren zijn uniek door 
de geïntegreerde hoogwaardige 
kurklaag die zorgt voor meer comfort, 
minder geluid en meer warmte. 
De geïntegreerde kurkonderlaag 
versterkt de thermische en akoestische 
eigenschappen en zorgt voor een 
stille omgeving en een aanzienlijke 
energiebesparing.

Meer stilte

Meer loopcomfort

Beschermende toplaag

Decoratief materiaal

Hoog density fiberboard (HDF)

Geluidsreductie 
& warmte-isolerend

Isolerende kurkonderlaag

Voetstapgeluidsisolatie,
warmte & comfort

Geagglomereerde kurk



Meer bewegingsvrijheid

Meer stilte

Meer schokbestendigheid

Meer warmte

Meer loopcomfort
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Meer stilte

Uit tests blijkt dat het gebruik van 
kurkvloeren loopgeluiden tot 53% 
reduceert.
Studie uitgevoerd door Entwicklungs- 
und Prüflabor Holztechnologie gmbH 
(EPH) in Duitsland volgens IHD-W 431.

Uit tests blijkt dat het gebruik van 
kurkvloeren loopgeluiden tot 53% 
reduceert.
Kurk bezit uitstekende geluiddempende 
eigenschappen omdat de cellen 
functioneren als geluidisolatoren.
De kurkvloeren van Wicanders kunnen 
het geluid in een kamer gemakkelijk 
dempen (loopgeluid), en doet dienst 
als geluidsbuffer tussen de vloer en 

de ruimten eronder (contactgeluid), 
zodat het zeer efficiënt is in woon- en 
bedrijfsruimtes.
Vergelijkende testen tussen kurkvloeren 
en laminaatvloeren hebben aangetoond 
dat kurkvloeren het geluid tot 53% 
reduceren.
De Wicanders-producten zorgen 
voor een rustige omgeving met meer 
comfort en ontspanning. 
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Meer warmte
Door de natuurlijke warmte-isolerende 
eigenschappen van kurk zijn Wicanders-
vloeren zeer energie-efficiënt en 
voelen aangenaam warm aan, zelfs met 
blote voeten. De optimale temperatuur 
van de vloer, gedurende het hele jaar, 
levert een belangrijke bijdrage aan het 
algemeen comfort.
Wanneer de voettemperatuur op vier 
verschillende materialen wordt getest, 

blijkt dat kurk veruit de beste oplossing 
is om warmte vast te houden.
Het is beter dan hout en veel beter dan 
vinyl of keramische tegels wat betreft 
energieverlies.
Kurkvloeren van Wicanders zijn perfect 
voor gezinnen met kinderen en zorgen 
voor gelukkige momenten met familie 
en vrienden.

Uit onderzoek is gebleken dat 
kurk het meest energie-efficiente 
materiaal is.
Study run by IBV biomechanical
institute in Valencia, Spain.
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Meer loopcomfort
Kurkvloeren zijn zeer comfortabel om op 
te lopen door de natuurlijke veerkracht 
van kurk en geven u tijdens het lopen 
een uniek comfortabel gevoel.
Bij het testen van de comfortperceptie 
van mensen die 45 minuten over vijf 
verschillende materialen liepen, 
behaalden de kurkvloeren van 
Wicanders uitstekende resultaten.
De hoge comfortperceptie van kurk 
overtreft die van linoleum, van een 

laminaatvloer en van keramische 
tegels.
Zelfs wanneer u met blote voeten over 
een Wicanders-vloer loopt, heeft u een 
behaaglijk, ontspannen en prettig 
gevoel, naast een algemeen gevoel 
van welzijn.
Prettig om aan te raken en gemakkelijk 
om op te lopen: zo waardevol zijn de 
kurkvloeren van Wicanders.

Uit onderzoek is gebleken dat 
na 45 minuten lopen over vijf 
verschillende materialen de 
kurkvloeren van Wicanders een 
veel grotere comfortperceptie 
geven dan linoleum, een 
laminaatvloer en keramische 
tegels.
Onderzoek uitgevoerd door het IBV 
Biomechanisch Instituut te Valencia, 
Spanje.

La
ag

H
oo

g

Li
no

le
um

La
m

in
aa

t

Ke
ra

m
ie

k

C
ar

pe
t

K
ur

k

Comfortperceptie



Meer bewegingsvrijheid
Lopen over te harde vloeren wekt 
energie op die stijgt naar onze spieren 
en pezen zodat ze gaan trillen. Dit 
wordt veroorzaakt door het contact 
van onze hiel met de vloer.
Deze trillingen veroorzaken na verloop 
van tijd pijn in onze voeten, benen en 
onderrug en zorgen voor overbelasting.
Te zachte vloeren zorgen voor 
vermoeidheid en zijn niet gemakkelijk 

om op te lopen. Dat ervaart u ook als u 
45 minuten lang over zacht zand loopt.
Zachter dan een laminaatvloer en 
harder dan tapijt. De kurkvloeren 
van Wicanders zijn perfect om het 
schokeffect van de hiel en bijkomende 
lichaamsspanning te verminderen, maar 
zijn toch voldoende stabiel om de voet 
te ondersteunen en de loopinspanning 
en vermoeidheid te verminderen.
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Perceptie van hardheid

Onderzoek heeft aangetoond 
dat Wicanders kurkvloeren het 
midden houden tussen te harde 
en te zachte vloeren. Ze zijn 
goed voor het lichaam omdat ze 
zorgen voor minder spanning en 
vermoeidheid.
Onderzoek uitgevoerd door het IBV 
Biomechanisch Instituut te Valencia, 
Spanje.
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Meer schokbestendigheid
Door de elasticiteit en samendrukbaarheid 
van kurk kan het zich aanpassen aan druk.
Wanneer het wordt samengedrukt 
verliest het zijn flexibiliteit niet en neemt 
het nadien zijn oorspronkelijke vorm 
weer aan zonder beschadigd te raken.
Wicanders vloeren zijn door hun 
veerkracht in staat harde schokken te 
absorberen.
Testen hebben aangetoond dat de 
kurkvloeren van Wicanders de grootste 
schokabsorberende eigenschappen 
bezitten.

Wanneer een voorwerp per ongeluk 
op een kurk- of laminaatvloer valt, 
worden naargelang het soort vloer 
verschillende resultaten bekomen.
Wicanders vloeren absorberen de 
schok beter en behouden tegelijkertijd 
hun sterkte. Dit betekent zeer sterke 
vloeren met een lange levensduur.

Testen hebben aangetoond dat 
Wicanders-kurkvloeren de grootste 
schokabsorberende eigenschappen 
bezitten.
Onderzoek uitgevoerd door het IBV 
Biomechanisch Instituut te Valencia, 
Spanje.
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Meer toekomst

KURK IS DUURZAAM

Het Montado-gebied wordt beschouwd 
als een regio met een uitzonderlijke 
graad van biodiversiteit waar een 
groot aantal dieren- en plantensoorten 
zijn gehuisvest.
De regelmatige kurkextractie draagt in 
beslissende mate bij tot duurzaamheid 
op het gebied van het milieu, de 
economie en de samenleving van 
landelijke regio’s in het Middellandse 
Zeegebied.
Wicanders staat voor een uniek 
evenwicht tussen het genereren van 
welvaart en de bescherming van 
het leefmilieu. De kurkindustrie is 

opmerkelijk duurzaam; de kurk wordt 
cyclisch geoogst zonder de boom 
maar enigszins te beschadigen en 
verwerkt tot producten met een hoge 
toegevoegde waarde. Zo bevordert 
de kurkindustrie de economische en 
sociale duurzaamheid van regio’s met 
een grote bevolkingsuitstroom.
Wicanders producten dragen 
actief bij aan het verminderen van 
de opwarming van de aarde, niet 
alleen door de lage uitstoot van 
broeikasgassen maar ook door het 
natuurlijk vermogen van kurk om CO2 

vast te houden.



1 Kurkeikenbos in  Portugal -  “Montado” 
2 Keizerarend – een bedreigde soort
3 Zwarte ooievaars
4 Portugese kuiflavendel lavandula luisieri
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1 London Design Festival, Victoria & Albert
museum - Engeland

2 Hoofdzetel van Microsoft - Portugal
3 Leonardo da Vinci-museum - Italië
4 La Sagrada Familia - Spanje
5 Boscolo B4 hotel - Italië
6 Nezu-museum – Japan
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Meer referentie projecten

KURK IS EEN REFERENTIE

De unieke eigenschappen van kurk 
hebben Wicanders wereldwijde 
bekendheid gegeven bij architecten, 
designers en ingenieurs. Van 
woningen tot hotels, restaurants, 
bibliotheken, museums en ziekenhuizen, 

de kurkbedekkingen van Wicanders 
zijn overal ter wereld te vinden 
en beantwoorden perfect aan de 
specifieke eisen van de projecten waar 
ze worden toegepast.
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HeadQuarters

Amorim Revestimentos S.A

(+351) 227 475 600

geral.ar@amorim.com

www.wicanders.com

Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01 ..................................................

Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111 ........................................................................

Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10 ....................................................

Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20 .............................................................

Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600 ............................................................

Amorim Revestimientos, S.A. (+34) 902 307 407 .......................................................... 

Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848 ............................................................

Amorim Revestimentos, S.A. (+85) 366 625 06 .............................................................

Amorim Japan Corporation (+81) 035 575 69 09 ................................................

Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52 ............................................................

Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639 ................................................................

Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62 ...................................................

Amorim Revestimentos, S.A. (+7) 495 280 7860 ............................................................

germany.ar.de@amorim.com

info.ar.nl@amorim.com

austria.ar.de@amorim.com

info@amorim.ch

geral.ar@amorim.com

info.ar.es@amorim.com

info.ar.fr@amorim.com

info.ar.cn@amorim.com

amorimjapan.ar@amorim.com

timberman@timberman.dk

krakow@domkorkowy.pl

info.ar.us@amorim.com

info.ar.ru@amorim.com
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