
 

 

 

 
 

 
 

  

   

 

Beste lezer, 
 

Doe je al mee met onze speciale actie om mee op reis te gaan naar Zuid-Afrika? 

Vergroot je omzet in de periode van 1 juni 2017 t/m 31 mei 2018 en wie weet 

staan wij wel samen aan de ‘braai’! 

 

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, bekijk ze hier.   
  

 

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

 

 

 

 

 

Van 1 januari t/m 30 april 2018 is Vibes uit onze Resistanz collectie in de aanbieding. 

Vibes is beschikbaar in 18 kleuren op 400cm én 500cm breed. 

Bekijk de kleuren in de online catalogus.  

http://www.belakosflooring.com/nl/verhoog-je-omzet-reis-naar-zuid-afrika/
http://www.belakosflooring.com/nl/product-category/tapijt/?swoof=1&woof_text=vibes&really_curr_tax=80-product_cat
http://www.belakosflooring.com/actie-vibes-vanaf-1-januari-2018


 

Uitlopende kwaliteiten 2017 
   

Carpet Your Life 

• Audrey, Iris, Juliette, Noa en Vanessa 

Sensualité®   

• Adoration 500cm (400cm nog wel verkrijgbaar!) 

Resistanz  

• Discovery: kleuren 210, 430, 012, 013, 014, 640, 665, 230, 820 en 960 

• Magnificent 

• Serengeti: kleuren W50, A20, A70 en A80 

PVC 

• Intense+ en Textura 

Vinyl:  

• Colonia Wood, Essia Wood, Intensa Wood en Itauba Wood 
 

  

Nieuwe kwaliteiten 
 
Home collectie 

• Bellini 

• Velar (vanaf januari 2018) 

Carpet Your Life  

• Charisma 

• Magic 

Resistanz 

• Aura 

• Montana 

http://www.belakosflooring.com/nl/producten/tapijt/resistanz/


 

• Nevada 

• Vibes 

• Century (vanaf januari 2018) 

• Hamilton (vanaf januari 2018) 
 

 

Resistanz 
 
Terugblik 2017                                                             
Afgelopen zomer is het nieuwe label Resistanz geïntroduceerd. Resistanz doet zijn 

naam eer aan: het biedt weerstand aan invloeden van buitenaf en verlengt zo de 

levensduur van het tapijt aanzienlijk. De speciale polyamidevezel heeft een groot 

aantal unieke eigenschappen. Lees verder en download de flyer. 

  

Trend 2018 
Heart Wood is de Kleur van het Jaar 2018. Heart Wood is een volwassen grijsroze 

kleur die geassocieerd wordt met de warmte van hout en het aaibare karakter van 

leer (bron AkzoNobel). Ook in onze collectie is veel roze en grijs te vinden, bekijk 

de collectie in de online catalogus. 

  

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. 
 

  

 

Karpetten van Belakos tapijt 
Wilt u niet de hele ruimte bekleden met tapijt? Dan is een vloerkleed een aanrader 

voor op een ... lees verder 
 

 
 

http://www.belakosflooring.com/nl/producten/tapijt/resistanz/
http://www.belakosflooring.com/nl/product-category/tapijt/?swoof=1&pa_kleur=roze,antraciet
http://www.belakosflooring.com/nl/product-category/tapijt/?swoof=1&pa_kleur=roze,antraciet
http://www.belakosflooring.com/wp-content/uploads/2016/09/Resistanz-tapijt-onderhoudsadvies-Belakos-Flooring.pdf
http://www.belakosflooring.com/nl/producten/tapijt/karpetten/
http://www.belakosflooring.com/nl/producten/tapijt/resistanz/


 

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

sfeerbeelden, uitgebreide productspecificaties en meer. 

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

 

Klik hier om in te loggen of te registeren  
 

 

Sluiting kerstvakantie 
In verband met de kerstvakantie zijn wij vrijdagmiddag 22 december vanaf 12:00 

uur tot ... lees verder 
  

 

Ranger Bob: “Geseende Kerfees en 'n gelukkige nuwe jaar!”     
  

 

     

 

 

  

 

mailto:sales@belakos.nl?subject=Productfoto's%20ontvangen
http://www.belakosflooring.com/nl/dealer-login/
http://www.belakosflooring.com/nl/sluiting-kerstvakantie/
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