
 

 

 

 

 
 

 

  

  

 

 

Beste lezer, 
 

Wij helpen u graag naar het einddoel van onze speciale actie om een reis naar 

Zuid-Afrika voor 1 óf 2 personen te verdienen! 

 

De eerste 10 klanten die minimaal 2 referentiefoto's van onze producten 

aanleveren, krijgen € 1.000,00 korting op het einddoel. Deze foto's zullen 

geplaatst worden op onze referentiepagina. Mail de foto's naar info@belakos.nl.  
 

  

 

Wil je weten hoe ver je van jouw Zuid-Afrika reis verwijderd bent? Vraag dan je 

omzetstatus op via jouw accountmanager of bel naar ons kantoor (+31 (0)38 385 

4622). Wil je de voorwaarden nog eens nalezen? Dat kan. Hier kun je ze 

downloaden. 

   

 

https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=b21704a283&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=e552b67691&e=e465dda3b3
mailto:info@belakos.nl?subject=Wij%20gaan%20voor%20de%20korting%20en%20mailen%20hierbij%20de%20referentiefoto's
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=f0295d0f39&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=f0295d0f39&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=a628e6b038&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=747adbd2db&e=e465dda3b3


 

 

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

 

 

 

Valentijnsactie 
 

Extra korting op al het 

rode en roze tapijt van 

Belakos. Deze actie is 

geldig van 12 t/m 16 

februari 2018. Bekijk de 

beschikbare kleuren in 

de online catalogus.  
 

 

Nieuwe kwaliteit: Velar 
 

De Home Collectie is uitgebreid met een nieuwe kwaliteit. Velar is een zeer sterke 

kwaliteit met een luxe uitstaling. Velar is geschikt voor zwaar woongebruik (klasse 

33) en trapgeschikt en dat voor €99,95 per m¹. Jouw accountmanager komt 

binnenkort langs met deze nieuwe hanger. Download hier alvast de flyer voor meer 

productspecificaties en de beschikbare kleuren.  

   

  

 

 

 

Whatsapp ons! 
 

Belakos reageert snel op werkdagen 

tussen 8:30 en 17:00 uur.  
 

 
 

https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=395b29f99a&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=5d609c21a4&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=29fb76144b&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=a68632545a&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=79dca99de2&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=5a78a6143b&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=8532f9d3b8&e=e465dda3b3


 

Over Belakos 
 

Vloeren zijn er in vele soorten en kleuren. Maar welke vloer past nu het beste? 

Deskundige medewerkers van Belakos zijn constant op zoek naar de nieuwste 

kleuren en dessins ... 

Lees verder...  

 

 

Sfeerbeelden voor advertenties 
 

Voor onze klanten is er een dealer login beschikbaar. Download hoge resolutie 

sfeerbeelden, uitgebreide productspecificaties en meer.  
 

Klik hier om in te loggen of te registeren  
 

 

 

Ranger Bob: “Ta-ta!”     
 

     

 

 

 
  

 

https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=95e40654c0&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=7ade676b23&e=e465dda3b3
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