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Gemaakt door familie,

voor families

De echte waarden in het leven worden in families gecreëerd:
authenticiteit, vertrouwen en de kans om creatief te zijn en jezelf uit te drukken.
Precies deze waarden bepalen onze bedrijfscultuur en -visie.
Wij droomden ervan betere vloeren te ontwikkelen en ontwierpen zo
®
een hele nieuwe categorie: de innovatieve COREtec -vloer.
100% waterdicht, 100% origineel.
Wij denken in oplossingen: stijlvolle, sterke vloeren
bestand tegen het échte gezinsleven, kinderen en huisdieren.

"Klik & klaar: zo eenvoudig is het!”
Gestart als een kleine onderneming in 2001, vanuit de passie van onze oprichter
®
met zijn logeerkamer als hoofdkantoor, groeide COREtec snel uit tot een toonaangevend
merk in meerlagige waterdichte vloeren. In 2016 lanceerden we onze Europese divisie
en werden we overgenomen en opgenomen in de familie van Shaw Floors, een
marktleider en dochteronderneming van Berkshire Hathaway, geleid door de
wereldberoemde belegger Warren Buffett.
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We hebben een lange weg afgelegd, maar die familiewaarden zijn nog steeds onze
leidraad. Ze vormen de basis voor de visie van het management en worden gedragen
door elke medewerker, verdeler en partner. We zijn probleemoplossers, vernieuwers
en liefhebbers van design. Vandaag bieden we een ongelooflijk breed gamma sterke en
duurzame vloeren, die op één dag kunnen worden gekocht, geplaatst en gebruikt.
Klik & klaar: zo eenvoudig is het.
De enige moeilijkheid is kiezen uit onze grote verscheidenheid aan levensechte dessins.
Maar maak je geen zorgen, je vindt er zeker een die bij jouw stijl past,
want we hebben een vloer voor elke persoonlijkheid.

Welkom in onze familie, we beloven om altijd en overal authentiek te blijven,
tot in de kern.
What’s in your core?
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Jouw COREtec vloer
past altijd bij jouw stijl.
®

Gemaakt voor het echte leven, ontworpen voor eenvoud.

Een vloer voor elke stijl

COREtec heeft het breedste assortiment
aan authentieke, natuurlijke dessins: een vloer
voor elke persoonlijkheid. Wij geloven sterk in
innovatie: van micro- tot gekleurde voegen
en ultrarealistische reliëfdruk.
®

Gemaakt voor het echte leven
Onze vloeren zijn 100% waterdicht, kindveilig en
huisdiervriendelijk. Probeer ze in de keuken of
badkamer: ze zullen niet vervormen of kromtrekken,
zelfs als ze ondergedompeld zijn in water.
Onze 100% waterdichte kern, sterk vinyl en
beschermende slijtlaag zorgen ervoor dat je vloer
er levenslang goed uitziet. Uiteraard hebben alle
COREtec®-vloeren een beperkte levenslange
garantie voor thuisgebruik.

Ontworpen voor eenvoud

Dankzij het geïntegreerde kliksyteem installeer je
COREtec® boven eender welke ondergrond zonder
lijm, spijkers of extra onderlaag.
Vergeet schuren, polijsten, afdichten of vernissen:
onze vloeren zijn onderhoudsvriendelijk.
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Er zijn miljoenen
redenen om voor
COREtec® te kiezen,
maar hier is onze top 6
Onze vloeren:
	Zijn zeer stabiel
Dempen geluid
 ebben een krasH
en vlekbestendig
oppervlak
Moeten niet
acclimatiseren
Zijn geschikt voor
vloerverwarming en
-koeling
Kunnen op elke
ondergrond
geplaatst worden
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Kurk,
de natuurlijke keuze
Al onze vloeren hebben een unieke kurkonderlaag.
Waarom kurk? Het is warmer, stiller en gemakkelijk
te plaatsen op bestaande harde oppervlakken,
waardoor imperfecties in ondervloeren perfect worden verborgen.
En: het is een van de meest duurzame materialen die er zijn.
Kurk wordt geoogst uit de kurkboom en kan elk decennium
opnieuw worden geoogst zonder de boom te beschadigen.
Een natuurlijke oplossing die alleen voordelen
voor je huis of bedrijf oplevert:

extra geluiddempend
een comfortabele en warmere vloer
een natuurlijke bescherming
tegen schimmel
geen afzonderlijke onderlaag vereist
werkt imperfecties in de ondervloer weg
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COREtec Stone is a
downright gamechanger
®

COREtec Stone is de jongste telg uit de COREtec
familie van meerlagige harde vloeren. We kunnen
gerust spreken van een opmerkelijke innvovatie die
van bij de start de vloerindustrie op zijn kop heeft
®
gezet. COREtec Stone combineert het beste van
twee werelden: de look & feel van een keramische
tegel met het comfort en plaatsingsgemak van een
®
zachte vloer. CCOREtec Stone is verkrijgbaar
in een hele reeks van natuurgetrouwe tegel- en
steendecoren.
®

®

COREtec Stone is opgebouwd rond een HD-kern
samengesteld uit gecompacteerd kalksteengruis,
zonder enige toevoeging van PVC. Diverse slijtlagen
zorgen voor een nooit eerder geziene kras-vastheid,
gelijk aan of beter dan die van een keramische tegel,
maar dan minder broos en breekbaar. Het risico op
breken tijdens de plaatsing, een frequent probleem bij
keramische tegels, is hiermee volledig van de baan.
®

Er komt immers geen lijm bij kijken en dit opent
alvast talloze nieuwe mogelijkheden voor de
®
project- en renovatiemarkt. COREtec Stone kan op
elke ondergrond geplaatst worden, zelfs bovenop
een bestaande vloer en werkt daarbij vrijwel alle
oneffenheden weg.

STONE

Touch the future
of flooring

Dankzij het kliksysteem is de vloer zelf-uitlijnend
waardoor de tussenkomst van een dure en
drukbezette professionele vloerder niet strikt
®
noodzakelijk is. COREtec Stone is 100% waterproof
en zijn smalle maar stevige voegen dragen bij tot een
hyperrealistische look. Belangrijk bij commerciële
toepassingen: meteen na de plaatsing kan
®
de COREtec Stone vloer weer belopen worden,
waardoor een eventuele opschorting van de
commerciële activiteit vermeden wordt.

Dankzij het kliksysteem is de plaatsing van een
®
COREtec Stone vloer snel en supereenvoudig.

CERA

CERA

GUARD
by COREtec
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GUARD
Geavanceerde
CERAGUARD®
by COREtec
technologie
CERAguard is een beschermende, kras- en impactbestendige
thermoplastische toplaag die speciaal voor dit product ontwikkeld
®
werd. Zijn mat uitzicht en reliëfstructuur geven aan COREtec Stone
een natuurgetrouwe look & feel die het moeilijk maakt om de vloer
te onderscheiden van een echte stenen of keramische vloer.
®

9

Even an eagle

can’t spot the difference
Ideaal voor de project- en
renovatiemarkt

Verhoogde stabiliteit

Naast het residentieel gebruik is een COREtec
Stone vloer ook ideaal voor de project- en
renovatie-markt. De ondergrond hoeft niet vlak te
®
zijn en vergt geen voorbereidend werk. COREtec
Stone past zich aan de meeste oneffenheden
aan. Zelfs de bestaande vloer mag blijven liggen,
®
COREtec Stone kan er zo bovenop. Plaatsing en
verwerking zijn makkelijk en eenvoudig dankzij het
beperkte gewicht, de losse plaatsing zonder lijm en
®
het kliksysteem. COREtec Stone is dezelfde dag
beloopbaar en vermijdt een dure opschorting van
de commerciële activiteiten.
®

Vorm- en maatvastheid van een COREtec Stone
vloer worden gegarandeerd door twee sterke
vinyl lagen aan weerszijden van de minerale kern.
Hierdoor komt de vloer nooit bol te staan en ziet hij
er langer als nieuw uit. Dit is tevens een sterke plus
bij gebruik in druk belopen openbare gebouwen
en winkels of kantoren.
®

COREtec Stone in a nutshell.
®

Zelfde dag beloopbaar, geen
opschorting van de commerciële
activiteiten

Weegt slechts de helft
van een keramische tegel
CERA

Het uitzicht én aanvoelen van een
echte keramische tegel

Vergt slechts minimale reiniging en
onderhoud
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GUARD
by COREtec

CERA

GUARD
by COREtec

Beschermende kras- en impactbestendige
thermoplastische toplaag

Duurzaam dankzij de minerale kern
zonder PVC en de onderlaag in kurk
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Mineral Core
De unieke COREtec® -technologie,
met extra geluiddempend karakter.

100% watervast

Extreem stabiel

Huisdiervriendelijk

Akoestisch dempend

Eenvoudige plaatsing

CERAGUARD

Op elke ondergrond

Beschermende krasen impactbestendige
thermoplastische toplaag

Geen acclimatisatie nodig

NATUURGETROUWE
DECORS

Niet te onderscheiden van echte
keramische tegels

EXTREEM STABIEL

Uitstekende dimensionele
stabiliteit

GLASVEZEL

De duurzaamste keuze

STABILITEITSLAAG
Extra stabiliteit

Ideaal voor vloerverwarming
en koeling

DUURZAAM

Geïntegreerde kurkonderlaag

Antistatisch

MINERAL CORE

Een minerale composietkern dat beter
bestand is tegen temperatuurschommelingen
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Discover the exquisite
CERATOUCH collection

Welcome to
a new dimension

180 mm
1220 mm

TENEGUIA
USTICA
PICO
KATLA
RHON
DOME
NUOVO
ETNA
BRANCO
EIFEL

C

915 mm

457 mm

B

610 mm

305 mm
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915 mm

457 mm

TENEGUIA

A

B

C

50 CERA 0196 B

CERA

16

50 CERA 0192 B

OV

E

RO

G

50 CERA 0190 B

TENEGUIA 50 CERA 0196 B
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610 mm

305 mm

A

915 mm

457 mm

B

C

USTICA

50 CERA 0272 A
50 CERA 0272 B

CERA

18

OV

E

RO

G

USTICA 50 CERA 0272 A

50 CERA 0293 A
50 CERA 0293 B
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610 mm

PICO

305 mm

A

915 mm

457 mm

B

C

50 CERA 0372 A
50 CERA 0372 B

CERA
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OV

E

RO

G

50 CERA 0393 A
50 CERA 0393 B

PICO 50 CERA 0372 B
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915 mm

457 mm

A

B

1220 mm

180 mm

C

KATLA

50 CERA 0495 B
50 CERA 0495 C

CERA
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OV

E

RO

G

KATLA 50 CERA 0471 B

50 CERA 0493 B
50 CERA 0493 C

50 CERA 0471 B
50 CERA 0471 C
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610 mm

RHON

305 mm

A

915 mm

457 mm

B

C

50 CERA 0571 A
50 CERA 0571 B

CERA
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OV

E

RO

G

50 CERA 0593 A
50 CERA 0593 B

RHON 50 CERA 0571 A
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915 mm

457 mm

A

B

C

DOME

50 CERA 0671 B

CERA
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OV

E

RO

G

DOME 50 CERA 0695 B

50 CERA 0695 B

50 CERA 0693 B
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1220 mm

180 mm

NUOVO

A

B

C

50 CERA 0795 C

CERA
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50 CERA 0785 C

OV

E

RO

G

50 CERA 0793 C

NUOVO 50 CERA 0785 C
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915 mm

457 mm

A

B

C

ETNA

50 CERA 0885 B

CERA
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OV

E

RO

G

ETNA 50 CERA 0894 B

50 CERA 0894 B

50 CERA 0893 B
31

915 mm

457 mm

BRANCO

A

B

C

50 CERA 0990 B

CERA
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50 CERA 0997 B

OV

E

RO

G

50 CERA 0993 B

BRANCO 50 CERA 0997 B
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915 mm

457 mm

A

B

C

EIFEL

50 CERA 1091 B

CERA
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OV

E

RO

G

EIFEL 50 CERA 1091 B

50 CERA 1095 B

50 CERA 1097 B
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ACCESSOIRES
Bijpassende
design
accessoires

STONE PLINT

5,8 cm

Onze accessoires
passen bij het ontwerp
van jouw vloer & zijn
ook 100% watervast
& schokbestendig.

1,3 cm

1,3 cm

5,8 cm

2,4 m

70SP3 .... X

(Overeenkomstige designreferentie)

1,8 cm

STONE KWART ROND

1,8 cm

2,4 m
70SQR .... X

(Overeenkomstige designreferentie)

ONDERHOUD

• Dagelijkse reiniger
• Dieptereiniger
• Vlekkenverwijderaar

80 CCS 3400

De COREtec®
onderhoudskit:

KATLA 50 CERA 0493 B
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

A

C

B

305 x 610 mm

457 x 915 mm

180 x 1220 mm

2,04 m2 - 11 tegels - 22,7 kg/doos
11,13 kg/m2
85,68 m2 - 42 dozen/pallet

2,09 m2 - 5 tegels - 23,6 kg/doos
11,29 kg/m2
79,42 m2 - 38 dozen/pallet

1,98 m2 - 9 planken - 22,2 kg/doos
11,21 kg/m2
79,20 m2 - 40 dozen/pallet

8.00 mm

8.00 mm

8.00 mm

(EN ISO 24346)

CERA
OV

E

G

RO

(EN ISO 24346)

Gebruiksklasse
34-42

(EN ISO 10874)

(EN 13501)

Krulling onder invloed
van warmte

OP DE HELE COLLECTIE

CERA

GUARD
by COREtec

CERA

GUARD
by COREtec

CERAGUARD
BESCHERMENDE KRAS- EN
IMPACTBESTENDIGE THERMOPLASTISCHE
TOPLAAG

< 0.02 mm

(EN 23999)

Dimensionele stabiliteit
< 0.02 mm

(EN 23999)

Electrostatische
propensiteit
0.1 kV

(EN 1815)

Formaldehydeklasse
E1 (EN 717-1)
Bestand tegen stoelwielen

Brandklasse
Bfl-S1

CERAGROOVE

(EN ISO 24346)

Pas

(EN425)

Thermische isolatie
0.05 (m2 K/W)

(EN 12667 ISO 8302)

Vloerverwarming
Geschikt
Chemicaliënresistentie
Zeer goed

(EN 423)

Restindruk gecertificeerd
0.01 mm

(EN ISO 24343-1:2012)

COREtec , de natuurlijke keuze
®

EN 14041
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LIFETIME
WARRANTY
RESIDENTIAL
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Garantie (jaren)

10 YEAR
WARRANTY
COMMERICAL

DOP-ELV
17

006

USFLOORS Int llc
Textielstraat 20
8790 WAREGEM
Belgium

abZ: Z-156.610-1695

resilient ﬂoor covering

De garantie dekt fabricagefouten en vroegtijdige slijtage bij normaal gebruik..
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BY

A DIVISION OF

info@usfloors.be • www.coretecfloors.com
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1-2020 / De vloeren in deze brochure worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven door middel van druktechnieken. De informatie in deze brochure kan worden gewijzigd. Waarde: €2,50.
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