
 

 

 

 

 

  

 

 

Beste lezer, 
 

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 met ons op via +31 (0)38 385 4622.  

  

 

Lees hier meer over deze actie ›  

 

 

 

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

 

 

http://belakosflooring.us15.list-manage1.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=3c23b78243&e=e465dda3b3


  

 

 

Uitgelicht: Resistanz 

 

De speciale polyamidevezel die gebruikt wordt in de Resistanz collectie heeft een 

groot aantal unieke eigenschappen. Allereerst maakt deze elastische vezel het 

Resistanz-tapijt sterk en licht- en kleurecht. Komt het tapijt in ruimte waar veel 

zonlicht binnenkomt? Dan is Resistanz een perfecte keuze. Verkleuring door 

zonlicht bij dit unieke tapijt is simpelweg onmogelijk. 

 

Lees hier alle voordelen van deze unieke Resistanz collectie. 

   

 

  

Tips van de maand 
  

Trend 

We houden van zacht! Dus waarom niet kiezen voor kamerbreed tapijt in huis? Het 

geeft direct sfeer en comfort. Je kunt je er iets bij voorstellen: een avondje met 

familie of vrienden waarbij lang niet iedereen op de bank kan zitten. Of op een 

koude herfstdag 's ochtends vroeg met je blote voeten uit bed stappen. Kinderen 

die op een regenachtige dag binnen spelen. Het is allemaal zo veel plezieriger met 

een zachte vloer. 

  

http://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=c5745f946d&e=e465dda3b3


 

Sales                                                             

Laat je inspireren via de online catalogus op www.belakosflooring.com en vind de 

kleur die bij jouw woon- of projectwensen past. Volop keuze voor ieder interieur! 

 

 

 

Bekijk onze nieuwste Resistanz kwaliteiten Aura, 

Montana, Nevada en Vibes via 

www.belakosflooring.com. 

 

Interesse? Neem dan contact met ons op voor een 

vrijblijvende presentatie! 

   
 

 

Onderhoud 

Het dagelijks en periodiek onderhoud van Resistanz tapijt is gelijk aan het 

onderhoud van normaal tapijt. Maar het aanpakken van vlekken in Resistanz tapijt 

kan door de speciale samenstelling van het garen iets anders plaatsvinden. Bij 

Resistanz tapijt kunnen vlekken ook verwijderd worden met een mengsel van 

chloor en water. 

 

 

 

Download hier het uitgebreide onderhoudsadvies 

inclusief vlekkenwijzer, hierin staat meer 

informatie over de handelswijze bij verschillende 

soorten vlekken.  
 

 

  

Aanbieding! 

Tot eind augustus is Bellini uit de Home Collectie in de aanbieding. 

Klik hier voor de beschikbare kleuren of neem contact op voor meer informatie. 

  

 

Ranger Bob: “Ta-ta!”     
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