
 

 

 

 
 

  

  
 

  

 

 

Beste lezer, 
 

 

 
Belakos Flooring introduceert twee nieuwe Resistanz kwaliteiten. Het unieke 

Solution Dyed Nylon garen dat gebruikt wordt in de Resistanz collectie zorgt er 

voor dat het tapijt 100% UV-licht bestendig, 100% onderhoudsvriendelijk en 

100% chloor bestendig is. Lees hier meer over Resistanz tapijt.  
 

 

 

Hamilton 
Terug van weggeweest: de succesvolle Hamilton! Deze 

vernieuwde kwaliteit is beschikbaar in 16 kleuren en 

geschikt voor zowel woninginrichting als 

projectinrichting.   
 

https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=b245c1ae31&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=84c4448a7c&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=9fef5ec728&e=e465dda3b3


 

 

Century 
Door zijn zware gebruiksklasse is de 

Century voor zowel woongebruik als 

projectgebruik uitermate geschikt. De 

Century is beschikbaar in 10 kleuren, 

klik hier voor meer informatie.  
 

 

Vibes tot 30 april in de aanbieding 
 

  

 

 
Karpetten bestellen 
 

Belakos Flooring karpetten zijn verkrijgbaar in verschillende afwerkingen en in 

allerlei maten uit de complete Belakos tapijtcollectie. Bekijk de prijslijst die te 

downloaden is via de dealer login of mail naar sales@belakos.nl voor meer 

informatie.  
 

 

Belakos PVC 
 

Waarom kiezen voor de Belakos pvc-collectie? De pvc-collectie bestaat uit: extra 

lange planken, unieke dessins in extra scherpe print, V-groef, register 

embossing, goede garantie, minimaal krimpen en uitzetten en een unieke PU-

slijtlaag. Download de brochure en lees alles over onze pvc-vloeren. 

 

Komende zomer introduceren wij weer nieuwe pvc-kwaliteiten; wij houden je 

op de hoogte via de nieuwsbrief!  
 

Zuid-Afrika actie 
 

Nog ruim 1 maand te gaan en wie weet hoor jij in juni of je eind dit jaar met 

Belakos Flooring mee gaat naar Zuid-Afrika!! 

https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=ab43d68982&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=f0e43e3d27&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=80af5b75f2&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=ebfd9ce498&e=e465dda3b3
mailto:sales@belakos.nl?subject=Informatieaanvraag%20karpetten
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=448e6c8a3f&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=7e8a59577b&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=4f534b835a&e=e465dda3b3


 

 

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).  
 

Lees hier meer over deze actie ›  
 

 

Sfeerfoto's 
 

Sfeerbeelden nodig voor advertenties? Ontdek onze dealer login en download 

hoge resolutie sfeerbeelden, prijslijsten, productinformatie en meer. 
 

Klik hier om in te loggen of om te registreren ›  
 

    

 

 

 
  

  

 
 

https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=36436c389e&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=c8a5088d9a&e=e465dda3b3
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