Where style meets strength.

Gemaakt door familie,
voor families

Je COREtec vloer
®

past altijd bij uw stijl,
is gemaakt voor het echte leven
en ontworpen voor eenvoud.

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.
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?

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
Hebben een krasen 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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100% waterdicht

PRO CORE

De unieke COREtec -technologie, met extra druk- & impactweerstand.
®

Zeer stabiel

Huisdiervriendelijk

0.55 mm
HOOGWAARDIGE
SLIJTLAGEN

Geluiddempend

Eenvoudig te plaatsen
STIJLVOL

niet te onderscheiden
van echt hout of steen

COMFORT

stille & warme vloer

Superieure krasbestendigheid
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HOUT DESSINS
183 x 1520 mm

ULTRASTABIEL

Installatie op elke ondergrond

uitstekende
dimensionele
stabiliteit

STABILITEITSLAAG

extra stabiliteit
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HOUT DESSINS
183 x 1220 mm

DUURZAAM

5 mm

TOTALE
DIKTE

geïntegreerde
kurkonderlaag

TEGEL DESSINS
610 x 472 mm

Geen acclimatisatie nodig

Ideaal voor vloerverwarming
en -koeling

Elektrostatische prestaties
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COREtec Floors
for high demands.
®

®

The unique COREtec technology, for commercial project flooring.

1520 mm

1220 mm
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-GROOVE

610 mm

472 mm

8

183 mm

183 mm
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1520 x 183 mm

4

-GROOVE

“easy installation”
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opera

HARPA

50 RLV 1211

50 RLV 1212

PArrish

Piano

50 RLV 1215

50 RLV 1213

PEROT
50 RLV 1214
11

1520 x 183 mm
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-GROOVE

“ inspiring decors”

metropol

absolute

50 RLV 1216

50 RLV 1217

kingdom
50 RLV 1228
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cosmopolitan
50 RLV 1221

drew
50 RLV 1222
13

1520 x 183 mm
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-GROOVE

“new build or renovation”

DOME
50 RLV 1225

MILLAU
50 RLV 1224
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Petronas
50 RLV 1223

ONTARIO
50 RLV 1226

WILLIS
50 RLV 1227
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1520 x 183 mm
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-GROOVE

“COREtec is 100% waterproof.”

UNION
50 RLV 1229
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ARIA

MIRAGE

50 RLV 1230

50 RLV 1218
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1220 x 183 mm

bellagio

luxor
50 RLV 1219
18

candler

50 RLV 1220

50 RLV 1209

century

cherkin

50 RLV 1204

50 RLV 1206
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1220 x 183 mm

“Silent & strong !”

torso
50 RLV 1210

promenade
50 RLV 1208
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imperial
50 RLV 1207

stardust
50 RLV 1205
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1220 x 183 mm

“authentic designs”

comcast
50 RLV 1201
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kronos

oriental

50 RLV 1203

50 RLV 1202
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610 x 472 mm

cristal
50 RLV 1701

Stratosphere
50 RLV 1702

millennium
50 RLV 1703
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beaufort
50 RLV 1704
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ACCESSOIRES
Overschilderbare
plinten

CASTLE

HIGH

Bijpassende
design
TIP
accessoires
Our paintable plinths

COVER

Onze overschilderbare
plinten zijn 100% watervast
& schokbestendig.
Max. 1,3 cm

14 cm 1.8 cm

2m

70PSK2000-1

10 cm

1.3 cm

2.3 m

10 cm

2 cm

MODERN

Onze
accessoires
are also
100%
passen bij het ontwerp
waterproof & shock
van jouw vloer & zijn
resistant.
ook
100% watervast
& schokbestendig.

2m

70PSK2000-2

LOW

MIDDLE

6.5 cm

1.3 cm

70PSK2300-3

DESIGN (2PC)

2.3 m

70PSK2300-2

4 cm

1 cm

2.3 m

70PSK2300-1

7 cm

1.6 cm

2.4 m

70SK3 . . . . X

(. . . . = Matching design Ref.)

5.8 cm

1.3 cm

2.4 m

70MD3 . . . . X

(. . . . = Matching design Ref.)

PEROT
50 RLV 1214
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PLAATSING
Eenvoudig te
plaatsen
COREtec installeer
je sneller dan eender
welke vloer. Hoe?
Volg de stappen
hiernaast of bekijk
onze instructievideo op
www.coretecfloors.com

> 5 mm

®

ONDERHOUD

> 5 mm

min. 20cm
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De COREtec
onderhoudskit
®

• Dagelijkse reiniger
• Dieptereiniger
• Vlekkenverwijderaar
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5.00 mm
(EN ISO 24346)

Gebruiksklasse
33-42

(EN ISO 10874)

Brandklasse
Bfl-S1

Krasvastheid
0.55 mm

(EN ISO 24340)

Rechtheid en rechthoekigheid
(EN 24342)

Krulling onder invloed van warmte
< 0.02 mm

(EN 23999)

Dimensionele stabiliteit
PLANK
183 x 1520 mm
183 x 1220 mm
TEGEL
472 x 610 mm

< 0.02 mm

(EN 23999)

Electrostatische propensiteit
< 2 kV

(EN 1815)

Antislip
DS

(EN 13893)

Slipweerstand
R10 (DIN 51130)

ΔLw = 17 dB

( ISO 717-2)

Drumgeluid

(EN 660-2)

< 0.15 mm

E1 (EN 717-1)
Kontaktgeluidisolatie

(EN 13501)

Klasse T

Formaldehydeklasse

Klasse SL50

(EPLF)

Bestand tegen stoelwielen
Pas

(EN425)

Lichtechtheid
8

(ISO 105-B02)

Thermische isolatie
0.027 (m2 K/W)

(EN 12667 ISO 8302)

Vloerverwarming
Geschikt
Chemicaliënresistentie
Zeer goed

(EN 423)

Restindruk gecertificeerd
0.09 mm

(EN ISO 24343-1:2012)

PLANK 1520
12 stuks
3.34 m2
167 m2/pallet
27.40 kg
PLANK 1220
12 stuks
2.68 m2
134 m2/pallet
22.60 kg
TEGEL
10 stuks
2.88 m2
138.24 m2/pallet
24.25 kg

COREtec , de natuurlijke keuze
®

EN 14041
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LIFETIME WARRANTY
RESIDENTIAL
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10 YEAR WARRANTY
COMMERICAL
abZ: Z-156.610-1695

Garantie (jaren)
30
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USFLOORS Int llc
Textielstraat 20
8790 WAREGEM
Belgium
resilient ﬂoor covering

De garantie dekt fabricagefouten en vroegtijdige slijtage bij normaal gebruik.
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