
 

 

 

 
 

 

  

   

 

Beste lezer, 
 

Vanwege het grote succes wordt de Bellini actie verlengd tot eind 2017. Bellini is 

een kwaliteit uit onze Home collectie en verkrijgbaar in 16 kleuren. 

Lees meer over de verlenging van de Bellini. 
 

    

Uitlopende kwaliteiten 
  

De volgende kwaliteiten zijn uitlopend:    

• Uit de Carpet Your Life collectie: Iris 

• Uit de Vinyl collectie  

o Essia Wood (100, 110 en 130) 

o Intensa Wood (150, 170 en 190) 

o Colonia Wood (100, 120, 130, 150, 160, 170, 180 en 190) 

http://belakosflooring.us15.list-manage1.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=9d191e2c6a&e=e465dda3b3
http://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=8fbd969ff6&e=e465dda3b3
http://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=ddbb807699&e=e465dda3b3
http://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=884b7669f7&e=e465dda3b3


 

Benieuwd naar de voorraad? Neem dan contact op met ons kantoor via +31 (0)38 

385 4622. 

   

In de volgende nieuwsbrief presenteren wij weer nieuwe kwaliteiten. 

Volg ons ook via Facebook om nog sneller op de hoogte te zijn van de nieuwste 

ontwikkelingen: @BelakosCarpets. 

 

 

 

Nieuwe pvc brochure 
   

De nieuwe Belakos pvc brochure is beschikbaar. 

Nog geen brochures ontvangen, neem dan contact 

met ons op. 
 

 

Bekijk in de online catalogus de ruime pvc collectie van Belakos Flooring. Er zijn 

diverse kleuren en eigentijdse dessins in hout, beton en parket looks, zodat er 

voor ieder interieur een passende vloer is.  

 

  

 

Dealer login 
 

Al kennis gemaakt met onze dealer login? Op dit besloten deel van de website is 

onder andere te vinden: 

• uitgebreide productinformatie 

• hoge resolutie sfeerafbeeldingen 

• prijsinformatie 

• onderhoudsadviezen. 

 

Klik hier om te registeren ›  
 

 

Graag alle productfoto’s ontvangen voor de webshop? Dat kan! Neem dan contact 

op met jouw accountmanager of stuur een mail naar info@belakos.nl.  

 

 
 
 

http://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=3463d2f4bc&e=e465dda3b3
http://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=2f681cc6d4&e=e465dda3b3
http://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=2a0bb54e3c&e=e465dda3b3
http://belakosflooring.us15.list-manage1.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=303cece110&e=e465dda3b3
http://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=0554eabe52&e=e465dda3b3
mailto:info@belakos.nl?subject=Productfoto's%20voor%20gebruik%20op%20de%20website
http://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=cbde145bae&e=e465dda3b3
http://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=9fab3bef39&e=e465dda3b3


 

Mee naar Zuid-Afrika? 
 

Een reis naar Zuid-Afrika voor 1 óf 2 personen is sinds 1 juni binnen handbereik! 

 

Wil je weten wat je moet doen om jouw Zuid-Afrika reis te verdienen? Neem dan 

contact op met jouw accountmanager of bel naar ons kantoor (+31 (0)38 385 

4622) voor je omzetstatus.  

  

 

Lees hier meer over deze actie ›  
 

 

 

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

     

 

 

 
  

 

 

http://belakosflooring.us15.list-manage2.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=37aa9e2006&e=e465dda3b3
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