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Beautifloor Laminaat
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Beautifloor floors
		 for beautiful living
West-Vlaanderen Veurne (40094323)

Strakke moderne vloeren met oog voor detail; dat is de
laminaat collectie van Beautifloor. De collectie bestaat uit de
series Ardennen, West-Vlaanderen en Henegouwen met maar
liefst 28 aantrekkelijke uitvoeringen. Zo bestaat er altijd een
geschikte Beautifloor laminaatvloer voor uw wensen.
De Ardennen serie is afgewerkt zonder V-groef. Hiermee krijgt u een
prachtige vlakke vloer en bepaalt het decor de sfeer in de ruimte.
De West-Vlaanderen collectie is afgewerkt met een 2-zijdige voeg die de
zijkanten van de planken op een subtiele manier accentueert. Hierdoor lijkt
de ruimte optisch nog groter. Ook hebben twee uitvoeringen in deze serie
Embossing in Register, waarbij de filmlaag en de structuurlaag gelijk aan
elkaar lopen voor een nog realistischer effect.
De Henegouwen serie is uitgevoerd in extra brede planken, wat zorgt voor
een kamer die groter lijkt met een extra moderne uitstraling door minder
herhaling van de v-groeven.
Alle laminaat series zijn eenvoudig te installeren dankzij het Uniclic
systeem. Daarnaast maakt dit systeem de vloer zeer stabiel en gemakkelijk
verhuisbaar.
Alle vloeren uit de collectie zijn uitermate geschikt voor zowel residentieel
gebruik als licht projectmatig gebruik.
Wilt u meer informatie? Kijk op www.beautifloor.nl.

Henegouwen Doornik (40094030)
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Alle 28 Beautifloor Laminaat uitvoeringen hebben een eigen sortering,
embossing en voeg. Zo is er voor iedere stijl een passende laminaat
vloer. Onze Beautifloor iconen geven u inzicht in deze verschillen. U
vindt de iconen terug onder alle collectie stalen in deze brochure.
Ardennen Malmedy (4009073)

Sortering

4009322

4009070

4009321

Klassiek

Levendig

Expressief

Deze plank heeft een
klassieke uitstraling door de
kleine noesten en minimale
kleurverschillen. De filmlaag
toont tevens geen barsten.

Een plank met levendige
structuren en kleuren. De
filmlaag bevat optische
opvulling van noesten
voor extra textuur en
kleurverschillen.

Door de optisch gevulde
noesten en barsten in deze
planken heeft deze collectie
een bijzondere structuur met
verschillende dieptes en
kleuren.

Voeg

Embossing

4009080

4009320
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In Register

Standaard

Zonder voeg

Langs de lange zijdes

Bij een Embossing in
Register plank volgt de
structuur in de toplaag
precies de nerf van de
filmlaag wat zorgt voor een
realistische hout uitstraling.

Het motief van de filmlaag
en de structuur in de
toplaag verschillen van
elkaar. Deze plank heeft
wel reliëf, maar geen
gelijklopende embossing.

Een vloer waarbij de planken
strak tegen elkaar aan liggen
zonder zichtbare voegen. Dit
maakt de vloer prachtig vlak
en zo bepaalt het decor de
sfeer.

De lengtes van de V2 plank
zijn afgeschuind. De kopse
kant sluit naadloos aan. Dit
geeft een optisch ruimtelijk
effect met een strakke,
moderne look.
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Ardennen Villettes (4009075)

Bertrix
4009070

Bastogne
4009071

Hamoir
4009072

Malmedy
4009073

Fagne
4009074

Villettes
4009075

Ardennen

12 dessins

Afmeting plank
Totale dikte
Aantal m² per pak

19,2 x 126,1 cm
7 mm
2,421 m²

deel 1
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Ardennen

12 dessins

Afmeting plank
Totale dikte
Aantal m² per pak

19,2 x 126,1 cm
7 mm
2,421 m²

deel 2

Spa
4009076

Eupen
4009077

Modave
4009078

Stavelot
4009079

Salle
4009080

Hierlot
4009081

Ardennen Salle (4009080)
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West-Vlaanderen Damme (4009324)

2

Wielsbeke
4009320

2

Damme
4009324

2

2

Waregem
4009321

Ledegem
4009322

2

2

Wevelgem
4009325

Tielt
4009326

2

Veurne
4009323
Driestrook

2

Kuurne
4009327

West-Vlaanderen
Afmeting plank
Totale dikte en toplaag
Boston
Seaport
Aantal
m² per pak

8 dessins

19,6 x 132 cm
8 mm
(414150)
2,179 m²

2

2
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Beaumont
40094010

2

Charleroi
40094020

2

Bergen
40094050

Henegouwen

8 dessins

Afmeting plank
Totale dikte
Aantal m² per pak

24,4 x 126,1 cm
8 mm
2,461m²

Chatelet
40094060

2

Doornik
40094030

2

Binche
40094070

2

Moeskroen
40094040

2

Thuin
40094080

Henegouwen Beaumont (40094010)
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Beautifloor Laminaatvloeren
Elke Beautifloor Laminaatvloer is stijlvol, duurzaam en gemakkelijk in onderhoud. Ga
langs bij één van onze Beautifloor dealers voor een advies op maat en bekijk zelf
welke uitvoering past bij uw woonwensen. U vindt alle dealers op www.beautifloor.nl.
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Vloerverwarming
Alle vloeren in de Beautifloor Laminaat collectie zijn geschikt voor vloerverwarming en
vloerkoeling. Vraag bij uw Beautifloor dealer naar het juiste advies voor uw persoonlijke
situatie.
Ondervloer
De keuze voor een geschikte ondervloer is erg belangrijk. Om de kwaliteit en het comfort
van uw laminaatvloer te waarborgen, kunt u bij uw Beautifloor dealer te allen tijde terecht
voor het juiste advies voor uw persoonlijke situatie.
Onderhoud
Beautifloor Laminaatvloeren zijn in topconditie te houden door uw vloer wanneer nodig te
stofzuigen of stofwissen en/of afnemen met een licht vochtige dweil.
Garantie
Alle Beautifloor Laminaat vloeren zijn van uitstekende kwaliteit. Mocht er toch een gebrek
aan het product zijn, dan kunt u aanspraak maken op de jarenlange garantie. Beautifloor
biedt u een prachtige vloer die u jarenlang woonplezier garandeert.
Voor meer informatie met betrekking tot plaatsing, vloerverwarming, onderhoud en garantie
van uw vloer, verwijzen wij u graag naar www.beautifloor.nl.

Ardennen Hamoir (4009072)

Boston
Uphams
(414172)
Henegouwen
Moeskroen
(40094040)
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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 stalen in de daarvoor beschikbare Beautifloor Laminaat vloerendisplay. De beschikbaarheid van producten of de producten zelf kunnen te allen
tijde zonder kennisgeving wijzigen. Inhoud © 2020 door Peitsman B.V. - Beautifloor. Alle rechten voorbehouden. Coverfoto: 4009320. Achterkant: 4009327.

