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Caldonazzo (413925)



Beautifloor Laghí collectie  : 6 decoren 
Afmeting    : 1235 x 305 mm
Dikte     : 9,5 mm
Aantal m² per pak   : 1,88 m²
Brandklasse    : BFl; S1

Garda (413921)

Maggiore (413922)

Como (413923)

Bolsena (413926)

Lugano (413924)

Caldonazzo (413925)
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Laghí collectie
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Deep embossing



Lazio (413973)



Beautifloor Regione collectie : 6 decoren 
Afmeting    : 1235 x 230 mm
Dikte     : 10 mm
Aantal m² per pak   : 1,70m²
Brandklasse    : BFl; S1
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Lazio (413973)

Toscana (413974)

Veneto (413971)

Calabria (413972)

Lombardia (413975)

Sicilia (413976)
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Regione collectie
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Val di Fassa (413942)



Beautifloor Montagne collectie : 8 decoren 
Afmeting    : 1235 x 230 mm
Dikte     : 10 mm
Aantal m² per pak   : 1,70 m²
Brandklasse    : BFl; S1

Val di Fassa (413942)

Badia (413948)

Brentonico (413949)

Amiata (413945)

Siusi (413947)

Valsugana (413943)

Terminillo (413950)
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Montagne collectie
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Val di Susa (413944)



Calabria (413972)



Mooi
Bent u op zoek naar een vloer die niet alleen mooi, maar ook eenvoudig te installeren en te onderhouden is? 
Dan is een Beautifloor Vinyl vloer de perfecte keuze voor u. Door de krasbestendige toplaag bent u verzekerd van 
jarenlang woonplezier. Bij aankoop van een Beautifloor Vinyl vloer ontvangt u, afhankelijk van de toepassing, 
5 tot 20 jaar garantie. Uw Beautifloor dealer kan u hier precies over informeren. 

Makkelijk 
De vinyl toplaag van de vloeren is bevestigd op een hoogwaardige en vochtwerende HDF tussenlaag, waarbij 
de onderlaag van kurk is. Hierdoor zijn de vloeren uitermate sterk. Door de uniclic verbinding is de vloer niet 
alleen eenvoudig te installeren, maar ook nog eens makkelijk verhuisbaar. Bij een eventuele verhuizing bent u 
dus niet genoodzaakt een nieuwe vloer aan te schaffen.

Comfortabel
Een vinyl vloer voelt plezierig aan uw voeten en is daardoor erg comfortabel. Door de PVC toplaag en 
onderlaag van kurk heeft Beautifloor een prettig loopgeluid. U kunt deze vloer ook zonder enig probleem op 
vloerverwarming installeren. Tezamen met het geluiddempende en warmteisolerende karakter verhoogt deze 
vloer het woongenot.

Anti-allergisch
De Beautifloor Vinyl vloeren zijn zeer geschikt voor mensen met een allergie. De vloeren zijn namelijk 
antibacterieel, antistatisch, vrij van schadelijke stoffen en voldoen zelfs aan de zeer strenge eisen op het gebied 
van schadelijk emissies (AgBB). 

Onderhoud
Door het vuilafstotende karakter is de vloer eenvoudig te onderhouden met een stofzuiger of door licht vochtig 
te reinigen. Hierdoor is de vloer niet alleen geschikt in keukens, woon- en slaapkamers, maar ook in winkels, 
kantoorruimten en zelfs restaurants. Het is belangrijk om direct na installatie de Beautifloor Vinyl vloer te 
voorzien van de PVC Polish. De frequentie voor periodiek onderhoud is in belangrijke mate afhankelijk van de 
gebruiksintensiteit, de hoeveelheid vuil die mee naar binnen wordt gelopen en de wijze waarop het dagelijks 
onderhoud wordt uitgevoerd. Wij adviseren een goede schoonloopzone te installeren ter bevordering van de 
levensduur van uw vloer. 

Beautifloor biedt u een prachtige vloer die u jarenlang woonplezier garandeert. Voor meer informatie m.b.t. 
intallatie, onderhoud en garantie van uw vloer, verwijzen wij u naar: www.beautifloor.nl
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De stalen in deze brochure zijn slechts een kleurindicatie. Voor de juiste kleur van de vloeren verwijzen 
wij u naar de showborden in de daarvoor beschikbare Beautifloor Vinyl vloerendisplay.

Uw Beautifloor dealer:

²


