
 

 

 

 
 

 

  

   

 

Beste lezer, 
 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij een overzicht van uitlopende en nieuwe 

kwaliteiten vermeld. Deze nieuwsbrief teruglezen, dat kan hier.  
 

 

SDN Nevada  
Tapijt dat tegen een stootje kan, makkelijk is schoon te maken en nu ook nog 

eens aantrekkelijk geprijsd is! Ontdek Nevada uit de Resistanz collectie, deze 

Solution Dyed Nylon kwaliteit is verkrijgbaar in 8 kleuren. Nevada wordt veel 

gebruikt voor het bekleden van trappen en licht projectgebruik (klasse 31).  
 

  

https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=beebd6f94f&e=e465dda3b3
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https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=60f2024f57&e=e465dda3b3


 

De polyamidevezels van Resistanz tapijt zijn antistatisch en door hun vorm 

vuilwerend. Al deze eigenschappen zorgen er ook voor dat het tapijt wel tegen 

een stootje kan. Schoonmaakmiddelen tasten de kleur en vezel niet aan. Dat 

geldt zelfs voor een agressiever schoonmaakmiddel als chloor.  
 

 

Actie Vibes 
Vibes is een nieuwe kwaliteit uit onze unieke Resistanz collectie, verkrijgbaar op 

400cm en 500cm breed in 18 kleuren en tot 30 april in de aanbieding! Deze 

Solution Dyed Nylon kwaliteit is geschikt voor woon- en projectgebruik.  
 

  

 

Bekijk de beschikbare kleuren via de online catalogus of download hier een 

productflyer waar in één overzicht de productspecificaties en beschikbare 

kleuren vermeld staan.  
 

 

PVC 
Een goede voorbereiding én de juiste installatie zorgen voor jarenlang plezier 

van uw vloer. Daarom hebben wij een legadvies voor onze pvc-vloeren 

samengesteld. Lees meer hierover... 

 

WINTERTIP: laat pvc goed acclimatiseren, zeker bij koud weer; bestel dus op 

tijd!  
 

 

Samen aan de braai in Zuid-Afrika? 
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 ›  
 

https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=e0c7622ea0&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=0a2662a7ae&e=e465dda3b3
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https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=8a932bfead&e=e465dda3b3


 

 

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

 

 

Dealer login! 
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  
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