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Beautifloor Laminaatvloeren 
zijn eigentijds, comfortabel 
en hygiënisch

eauti�oor

eautifloor
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www.beautifloor.nl

eigentijds
Kapellen
Ook verkrijgbaar in 7 mm

hygiënisch

com
fortabel

Essen
Ook verkrijgbaar in 7 mm

Villettes
Ook verkrijgbaar in 8 mm V4
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eauti�oor

eautifloor Ardennen 7 mm

Spa (4009056)

Malmedy (4009045)

Villettes (4009050)

Durbuy (4009051)
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Beautifloor Ardennen Collectie : 16 decoren
Afmeting Paneel  : 1200 x 190 x 7 mm
Aantal m² per pak  : 1,824
Garantie  : 15 jaar



Verviers (4009046)

Eupen (4009058)Rochefort (4009054) Stavelot (4009060)

La Chapelle (4009055) Ruy (4009047) Dinant (4009061)

Bastogne (4009052) Arlon (4009053)

Herve (4009057) Fagne (4009044)Modave (4009059)
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Brecht
Ook verkrijgbaar in 7 mm en 8 mm lange plank V4
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eautifloor Kempen 8 mm V4

Schilde (4009146)

Brecht (4009145)

Westerlo (4009147)

Kasterlee (4009150) Lier (4009152)

Essen (4009153)

Herentals (4009151)

Kapellen (4009144)
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Beautifloor Kempen Collectie V4: 8 decoren
Afmeting Paneel  : 1380 x 156 x 8 mm
Aantal m² per pak  : 1,722
Garantie  : 20 jaar
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Middelkerke
Ook verkrijgbaar in 7 mm en 8 mm V4
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eautifloor Duinen 8 mm V4 lange plank

Nieuwpoort (4009205)

Blankenberge (4009201)

Middelkerke (4009204)

Bredene (4009202)

Oostende (4009203)
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Beautifloor Duinen Collectie V4 : 5 decoren
Afmeting Paneel  : 2050 x 190 x 8 mm
Aantal m² per pak  : 2,727
Garantie  : 20 jaar
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Villettes
Ook verkrijgbaar in 8 mm V4
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Onderhoud
Door het vuilafstotende karakter is de vloer eenvoudig te onderhouden met een stofzuiger of door 
lichtvochtig te reinigen. 

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

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

Installatie
Beautifloor laminaatvloeren zijn door hun clickverbinding eenvoudig te leggen. Het is van groot 
belang dat uw vloer op de juiste manier 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

Met de vloerenzoeker via www.beautifloor.nl kunt u eenvoudig de vloer vinden die 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 van uw vloer en een geschikte ondervloer. 

Garantie
   

Beautifloor laminaatvloeren hebben een 
uitstekende kwaliteit. Mocht er onverhoopt 
toch iets met uw vloer gebeuren, dan 
kunt u aanspraak maken op uw jarenlange 
garantie. Bewaar deze goed, samen met uw 
kassabon! 
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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 Laminaat vloerendisplay.

Uw Beautifloor dealer:

L a m i n a a t  C o l l e c t i e


