
 

 

 

 
 

 

  

  

 

Beste lezer, 
 

Doe je al mee met onze speciale actie om een reis naar Zuid-Afrika voor 1 óf 2 

personen te verdienen?  
 

Lees hier meer over deze actie ›  
 

 

 

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

 

 

pvc-collectie  
Bekijk in de online catalogus de ruime pvc-

collectie van Belakos Flooring. Er zijn diverse 

kleuren en eigentijdse designs in hout, beton en 

parket looks, zodat er voor ieder interieur een 

passende vloer is. 
 

 

 

 

Bekijk de pvc-brochure online of vraag hem aan!  

 

https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=9ee71ce4e9&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=b0ad92b214&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=969d66885e&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=8a43b96d47&e=e465dda3b3


 

 

 

Display pvc-collectie  
Niets kan op tegen het zien van het echte 

product, daarom hebben wij productdisplays 

samengesteld. 

 

Wilt u meer informatie over deze displays? Neem 

dan contact met ons op. 

 

 

PVC legadvies NIEUW 
Voor gegarandeerd jarenlang 

woonplezier heeft het leggen van een 

nieuwe pvc-vloer aandacht nodig. 

Daarom heeft Belakos een legadvies 

samengesteld. Lees verder... 
 

Zoek de juiste plint! NIEUW 
Met de Plintenzoeker van PPC is het 

extreem eenvoudig om de 

bijpassende plint voor de Belakos 

pvc-vloeren te vinden. 

Lees verder en download de app  
 

  

 

De Belakos pvc-vloeren staan bekend om hun hoogwaardige, duurzame 

kwaliteit en fraaie uitstraling. Om deze uitstraling te behouden is het raadzaam 

dat u uw vloer op de juiste wijze behandeld. Voor het beste resultaat adviseert 

Belakos de producten van Dr. Schutz. 

Lees hier hoé en met wélke middelen u uw Belakos-vloer in topconditie houdt.  
 

  

 

 

Blijvend in prijs verlaagd! 
Uit onze unieke Resistanz collectie 

zijn de kwaliteiten Sandton en 

Nevada blijvend in prijs verlaagd.  

Lees meer hierover... 
 

Aanbieding Bellini 
Bellini uit de Home Collectie is tot 

eind 2017 in de aanbieding. Deze 

kwaliteit is verkrijgbaar in 16 

kleuren. Lees meer hierover...  
 

https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=bdbd33dff6&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=839fbefe6e&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=0cca05b537&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=5e3edff6da&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=b2f46d9737&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=b40918be95&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=12383ac4bb&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=429d0184cc&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=a693d55ad8&e=e465dda3b3


  

 

Nieuws op Vloerenplein.nl 
Nieuwe Resistanz-kwaliteiten bij 

Belakos. Lees verder... 
 

Artikel in Mobilia 
Resistanz: Belakos bundelt Solution 

Dyed. Lees verder...  

 

 

Download sfeerbeelden en meer... 
Voor onze klanten is er een dealer login beschikbaar. 

Download hoge resolutie sfeerbeelden, uitgebreide productspecificaties en 

meer. Klik hier om te registreren of in te loggen. 

Alle productfoto's ontvangen voor de website/webshop? Dat kan! Mail ons direct. 
 

   

 

Ranger Bob: “Ta-ta!”     
 

    

 

 

 
  

  

 

https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=600c90a6d0&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=cda294d893&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=60f516b79a&e=e465dda3b3
mailto:info@belakos.nl?subject=Productfoto's%20voor%20onze%20website%2Fwebshop
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=9d19c125c4&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=f1fa4f7954&e=e465dda3b3
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