
 

 

 

 

 

  

 

 

Beste lezer, 
  

Doe mee met onze speciale actie en win een reis naar Zuid-Afrika voor 1 óf 2 

personen. Vergroot je omzet en wie weet staan wij wel samen aan de ‘braai’! 
 

Lees hier meer over deze actie ›  
 

Uitleg actie 
 

Win een geheel verzorgde reis naar Zuid-Afrika voor 1, of 2 personen. Wat moet je 

hiervoor doen? Simpel. Vergroot je omzet voor Belakos producten. Hoe lang heb je 

hiervoor de tijd? Precies 1 jaar. In de tussentijd houden we je op de hoogte van 

hoe ver je bent. En geven we je tips en advies om je te ondersteunen bij de 

verkoop van onze producten. En wie weet zit jij volgend jaar dan wel in het 

vliegtuig richting Zuid-Afrika! 



 

 

Wil je de voorwaarden nog eens nalezen? Dat kan. Hier kun je ze downloaden.  
 

 

 
Zuid-Afrika 
 

Zuid-Afrika is in één woord fantastisch! Een land met levendige natuur, 

overweldigende wereldsteden en een fascinerende cultuur. Die veelzijdigheid kun 

je nu zelf ervaren. Je krijgt de kans om de Big Five te spotten in een wildpark, 

maar ook een bezoek aan een van onze ‘state of the art’ fabrieken staat op het 

programma. Dus doe mee en maak kans op een onvergetelijk avontuur.  
  

 

Ranger Bob: “’n avontuur wat jy nie sal vergeet nie”      
 

 

 

Belakos 
 

Al sinds 1960 maken onze producten vele huiskamers in Nederland, maar ook 

daarbuiten, tot een echt thuis voor onze klanten. Want dat is wat we nastreven: 

woongenot en een gevoel van thuiskomen voor elke klant die onze producten 

koopt! Met drie verschillende soorten vloeren kunnen we altijd datgene bieden wat 

het beste bij de wensen van uw klanten past.  

 Sfeervol en warm tapijt; 

 Onderhoudsvriendelijk en luxueus pvc; 

 Praktisch en aantrekkelijk geprijsd vinyl. 

 



 

 

Tips van de maand 
  

Sales                                                             

De Solution Dyed producten, Diamond en Mondain zijn uiterst scherp geprijsd en 

een echte aanrader voor de consument. Bekijk deze producten uit onze Home 

Collectie. 

  

Trends 

De kernwoorden voor de woontrends 2017: rauw, grof, stoer, natuurlijk, warm en 

een tikje industrieel. Belakos heeft in zijn assortiment heel veel aanbod, net als 

het Zuid-Afrikaanse landschap! 

  

Onderhoud 

Net als een auto heeft ook tapijt regelmatig een ‘grote beurt’ nodig. Regelmatig 

stofzuigen is belangrijk om stof en vuil uit de vloerbedekking te verwijderen maar 

een grondige onderhoudsbeurt zorgt ervoor dat men langer kan genieten van 

onze mooie producten. Lees hier meer over onderhoudsadvies van tapijt. 
  

 

Ranger Bob: “Ta-ta!”     
 

 
 

  


