eautifloor
Beautifloor laminaat vloeren
zijn eigentijds, comfortabel
en hygiënisch

L a m i n a a t

C o l l e c t i e

De Beautifloor laminaat collectie bestaat uit de series Ardennen
en West-Vlaanderen. In totaal zijn er maar liefst 24 aantrekkelijke
decoren. Hierdoor is er altijd een Beautifloor laminaat vloer te vinden
die past bij uw persoonlijke woonstijl.
De Ardennen serie is afgewerkt zonder V-groef. Hiermee krijgt u een
prachtige vlakke vloer met een decor van uw keuze.
De West-Vlaanderen collectie is afgewerkt met een Impression voeg
die de zijkanten van de planken op een subtiele manier accentueert.
Hierdoor krijgt de plank een extra dimensie. Doordat de 2-zijdige
V-groef optisch extra lengte aan de vloer meegeeft lijkt de ruimte
waar de vloer gelegd is groter.
De laminaat vloeren van Beautifloor zijn eenvoudig te installeren
dankzij het Uniclic systeem. Daarnaast maakt dit systeem de vloer
zeer stabiel en gemakkelijk verhuisbaar.

West-Vlaanderen: Brugge (4009304)

Alle vloeren uit de collectie zijn uitermate geschikt voor zowel
residentieel gebruik als voor licht projectmatig gebruik.

Ardennen: Malmedy (4009045)

Beautifloor laminaat
is toe te passen in
alle interieurstijlen

Beautifloor biedt u een prachtige vloer die u jarenlang plezier
garandeert. Voor meer informatie verwijzen wij u naar:
www.beautifloor.nl
West-Vlaanderen: Gistel (4009305)
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West-Vlaanderen: Avelgem (4009302)

www.beautifloor.nl

3

Ardennen collectie

Spa (4009056)

Eupen (4009058)

Stavelot (4009060)

Malmedy (4009045)

Modave (4009059)

Fagne (4009044)

Jardin (4009063)

Ardennen: Salle (4009064)

www.beautifloor.nl

Beautifloor Ardennen
Afmeting paneel
Totale dikte
Aantal m² per pak
Gebruiksklasse
Garantie

: 14 decoren
: 1200 x 190 mm
: 7 mm vlak
: 1,824 m²
: 32
: 15 jaar

Met de Ardennen
collectie creëert
u een prachtige

vlakke vloer
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Ardennen collectie

Ruy (4009047)

Hierlot (4009065)

Villettes (4009050)

Salle (4009064)

Wanne (4009066)

Chiny (4009067)

Beautifloor
laminaat vloeren
Bouillon (4009062)

www.beautifloor.nl

zijn kenmerkend
voor uw woning

Beautifloor Ardennen
Afmeting paneel
Totale dikte
Aantal m² per pak
Gebruiksklasse
Garantie

: 14 decoren
: 1200 x 190 mm
: 7 mm vlak
: 1,824 m²
: 32
: 15 jaar

Ardennen: Wanne (4009066)

7

West-Vlaanderen collectie V2

Ieper (4009310)

Kortrijk (4009309)

Moorsele (4009308)

Kemmel (4009301)

Beveren (4009303)

Avelgem (4009302)

Gistel (4009305)

West-Vlaanderen: Beveren (4009303)

www.beautifloor.nl

Beautifloor West-Vlaanderen
Afmeting paneel
Totale dikte
Aantal m² per pak
Gebruiksklasse
Garantie

: 10 decoren
: 1200 x 190 mm
: 8 mm met V2
: 1,596 m²
: 32
: 15 jaar

Loker (4009306)

Extra
dimensie
dankzij de

Impression
voeg
Brugge (4009304)

Vins: Sancerre (420213)

Menen (4009307)
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eautifloor
Beautifloor laminaat vloeren
Met de vloerenzoeker via www.beautifloor.nl kunt u eenvoudig de vloer vinden die bij u past in uw woonsituatie. Maar u
kunt natuurlijk ook langsgaan bij één van de vele verkooppunten. Op de mooie, grote monsterborden krijgt u een goed
beeld van de vloer. De verkopers helpen u graag bij het maken van de keuze voor uw vloer en een geschikte ondervloer.

De series
De decoren van de Ardennen en West-Vlaanderen collectie zijn zo geselecteerd dat deze toe te passen zijn in vrijwel
iedere ruimte en passen bij alle interieurstijlen.

Installatie
Beautifloor laminaat vloeren zijn door het Uniclic systeem eenvoudig te leggen en zeer stabiel. De Uniclic verbinding
zorgt voor een zeer hoge treksterkte waardoor de vloeren erg duurzaam zijn. Het is van groot belang dat uw vloer op de
juiste wijze wordt geïnstalleerd. Hiermee verlengt u de levensduur van uw vloer en tegelijkertijd ook uw woonplezier.
Volg altijd de leginstructies die u vindt in de verpakking of op www.beautifloor.nl.

Accessoires en afwerking
Beautifloor laminaat vloeren verdienen een mooie afwerking. Het zijn immers de details die het totaalbeeld compleet
maken. Voor de Beautifloor vloeren heeft u de keuze uit een uitgebreide collectie overschilderbare Stijlplinten. U kunt
ook kiezen voor standaard plak- en overzetplinten in bijpassend dessin.

Onderhoud
Door het vuilafstotende karakter is de vloer eenvoudig te onderhouden met een stofzuiger of door lichtvochtig te
reinigen. U kunt de inloop van vuil en vocht voorkomen door toepassing van een goede mat bij alle ingangen van uw
woning.

Garantie
Beautifloor laminaat vloeren hebben een uitstekende kwaliteit. Mocht er onverhoopt toch iets met uw vloer gebeuren,
dan kunt u aanspraak maken op uw jarenlange garantie.
Om lang van uw Beautifloor laminaat vloer te kunnen genieten moet ook de ondervloer aan een aantal eisen voldoen:
De CS waarde moet minimaal ≥ 10 kPa zijn. De CS waarde is de weerstand tegen kortstondige indrukken.
De CC waarde moet minimaal ≥ 2 kPA zijn. De CC waarde is de weerstand tegen langdurige belasting.
Voor vloeren op een begane grond adviseren wij de PF Soundwalk ondervloer. Deze zorgt voor een prettig loopgeluid en
voldoet ruimschoots aan bovengenoemde eisen.
Voor verdiepingsvloeren adviseren wij de PF Subliem als ondervloer. Deze reduceert contactgeluid met 10dB ∆Llin.
Beautifloor biedt u een prachtige vloer die u jarenlang woonplezier garandeert. Voor meer informatie m.b.t. plaatsing,
onderhoud en garantie van uw vloer, verwijzen wij u naar: www.beautifloor.nl
West-Vlaanderen: Menen (4009307)
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West-Vlaanderen: Brugge (4009304)

Versie 1.16

Uw Beautifloor dealer:

De foto’s 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 laminaat vloerendisplay.

L a m i n a a t

C o l l e c t i e

