


  Inhoudsopgave
 Wie was Fibonacci? 
 Over ons... 
     Angolo D’oro 
 Assortiment



Fibonacci?

Leonardo van Pisa (ca. 1170 - 1250), beter 

bekend als Fibonacci, was een Italiaanse 

wiskundige die vooral bekend is geworden 

door zijn Fibonaccireeks. In deze reeks is elk 

element van de rij steeds de som van de twee 

voorgaande elementen, beginnend met 

0 en 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89….. 

Vooral wanneer je wat hoger in de getallen-

reeks komt, is de uitkomst van een deling tus-

sen een getal en een voorganger altijd 1,62. 

Dit getal, ook wel FI genoemd, is een ver-

houding die een rol speelt in bijna alle 

vormgeving in de natuur.

Misschien is de onderlinge verhouding wel 

de doorslaggevende factor in schoonheid. 

De Fibonaccireeks blijkt interessante eigen-

schappen en verbanden te bezitten met onder 

andere de gulden snede. Die kan fungeren 

als hulpmiddel bij het creëren van wat men als 

‘esthetisch ideaal’ betitelt.

De gulden hoek (ongeveer 137,5°) in het 

Italiaans Angolo d’oro, is de hoek die een 

cirkel volgens de gulden snede verdeelt. 

In de natuur zien we die hoek terug in delen 

van bloemen zoals bloemblaadjes, zaden 

en kelkbladeren.

Wij van Fibonaccifloors zijn altijd op zoek 

naar de perfecte verhouding in een ontwerp. 

Dit is zo’n wezenlijk deel van onze ontwerp-

filosofie dat de naam Fibonaccifloors ons op 

het lijf geschreven is.

Wie was...



Wat is schoonheid?

Ons op u afgestemd vloerontwerp beantwoordt die vraag.

Wij ontwerpen voor u een vloer die het verlengstuk is van 

uw eigen unieke identiteit.

Over ons...

Vooral wanneer vormen nog niet vast liggen 

en nog gestalte moeten krijgen, is dat een in-

teressante vraag. Wij van Fibonaccifloors zijn 

gefascineerd door schoonheid en kwaliteit en 

proberen beide factoren voor u vast te leggen 

in “custom” vloerontwerpen. 

Kwaliteit is te bepalen aan de hand van de 

normen voor duurzaamheid en functionaliteit. 

Een vrij tastbaar begrip. 

Wat is schoonheid?
Wat hebben twee verschillende objecten die 
allebei als mooi beschouwd worden gemeen?

Angolo D´oroSchoonheid is echter moeilijker te definiëren, 

terwijl het makkelijker en ook eenduidiger te 

beleven is. Je hoeft geen kunstenaar te zijn 

om een schilderij mooi te vinden.

Wanneer men het eens is over de smaak, is 

het nog steeds lastig vast te stellen waarom 

het nu mooi is. Symmetrie is bijvoorbeeld 

een belangrijk gegeven, maar dekt de lading 

bij lange na niet, een schitterend uitzicht is 

vaak allesbehalve symmetrisch. Weinig in ons 

dagelijks leven neemt, hoewel onopvallend 

zo’n belangrijke plaats in als de vloer waar we 

op leven. 

Fibonaccifloors zoekt de grens op van wat 

technisch haalbaar is. Dit resulteert in ver-

bluffende vloer ontwerpen. Net zoals geen 

mens of familie hetzelfde is, vinden wij daar-

om ook dat geen vloer hetzelfde mag zijn.



Angolo D’oro

NIEUW uniek patroon, in het bezit van Fibo-

naccifloors en sinds 2014 als product op de 

markt. De eigenschappen van het element 

zijn geformuleerd waardoor het mogelijk is 

om kromming, afmeting en verhouding ten 

opzichte van elkaar te veranderen zonder de 

vakvullende eigenschappen van het figuur 

te verliezen. Het modelrecht op dit patroon 

( BBIE nr. 83696-00 ) waarborgt exclusiviteit. 

Angolo d’oro is leverbaar in een breed 

assortiment, waardoor het te combineren is 

met elke stijl. 

Het karakter van Angolo D’oro is goed zicht-

baar door deze uit te voeren met vellingkant 

of contrasterende voeg. Voorbeelden van de 

contrasterende voeg zijn bijvoorbeeld Wengé 

Silver en Teak Deck. 

Wengé Silver 

Hout en metaal in elkaar opgesloten kan een 

weerbarstige combinatie zijn. Dit onderlinge 

spanningsveld komt mooi tot uiting in onze 

Wenge Silver variant. Speciale verlijming met 

flexibele fixatie en aangepaste schuurtech-

nieken waarbij o.a. extreme warmteontwikkel-

ing opgevangen wordt leveren een schitterend 

en absoluut een vernieuwend product op.

Angolo D’oro  Eiken

Angolo D’oro Eiken 

De meest toegepaste houtsoort voor 

parket is eiken. In ons assortiment wordt 

eiken standaard uitgevoerd met 

vellingkant, zodat de gebogen lijnen 

benadrukt worden. Angolo D’oro Eiken is 

in diverse kleur tinten beschikbaar.



Etiam tempus nisl turpis, et auctor justo 

luctus a. Nullam tincidunt ligula neque, 

quis sollicitudin velit auctor et. Fusce 

vestibulum fermentum velit. Etiam ut 

pulvinar lorem. Nam enim nunc, tincidunt 

et rhoncus vitae, tempus et tortor. Etiam 

lacinia tincidunt dui, id ultrices orci. Cras 

nec gravida justo.

Teak Deck

Teak kent vele toepassingen zoals in de 

scheepsbouw en buitenmeubelen. 

Dit vettige houtsoort is in deze uitvoering 

met waterdichte voeg dan ook ideaal in 

natte ruimtes, denk aan sanitaire inrichtin-

gen en jachten. 

Angolo D’oro  Teak DeckAngoglo D’oro  Wengé Silver



Angoglo D’oro  Wengé Silver



Angolo D’oro  Teak Deck



Angolo D’oro  Padoek



Afzelia Doussié

Eiken Premier 
gestoomd

Antiek Rood naturel

Eiken Nightshade 
Dusk

Merbau

Afzelia Pachyloba

Eiken Quartiers

Antiek Rood wit

Eiken Nightshade 
Evening Glow

Muteneye

Amerikaans Kersen

Eiken rustiek
1-Bis

Leisteen Grijs naturel

Eiken Nightshade 
Gloam

Noten

Eiken gestoomd

Esdoorn

Leisteen Grijs wit

Eiken Nightshade 
Twilight

Teak

Eiken gestoomd 
rustiek 1-Bis

Kambala

Oud Bruin naturel

Eiken Sandscape 
Burnt Amber Sand

Wengé

Eiken Premier

Kersen

Oud Bruin wit

Eiken Sandscape 
Burnt Brown Sand

Puur Grijs naturel

Eiken Sandscape 
Desert Earth Sand

Puur Grijs wit

Eiken Sandscape 
Sable Sand

Sluier Grijs naturel

Eiken Sandscape 
White Gold Sand

Eiken Seaside 
Antique Grey

Sluier Grijs wit

Eiken Seaside 
Antique Black

Eiken Seaside 
Antique Pearl

Assortiment  Grigio

Assortiment  SherazadeAssortiment  Traditioneel

Eiken Seaside 
Antique Silver Grey

Angolo D’oro:
standaard leverbaar in 33 cm x 7,5 cm of 44 cm x 13 cm (l x b)
verkrijgbaar in massief of 2-laags parket



Wij hebben geprobeerd u een 
indruk te geven van enkele 
mogelijkheden die Fibonacci 
Floors u te bieden heeft. 

Voor een afspraak of offerte kunt u contact opnemen:

www.fibonaccifloors.nl

Bedrijven
  Parketfabriek Lieverdink
  Tel: +31(0)314-340563
  Email: info@lieverdink.nl

Particulieren
  Fibonacci Floors
  Tel:  +31(0)6 34 91 88 48 / +31(0)6 17 49 10 32 
  Email: info@fibonaccifloors.nl




