
 

 

 

 
 

 

   

 

Beste lezer, 
 

 

 

Rustico PVC 
De Rustico visgraat PVC is vanaf nu 

in 4 kleuren uit voorraad leverbaar. De 

Rustico is in dezelfde kleuren ook als 

grote plank leverbaar. 

 

Bekijk de beschikbare kleuren via 

www.belakosflooring.com of neem 

voor meer informatie contact op.  
 

https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=876dec9f8b&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=4745096326&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=7a62e6deda&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=0f286a1f7a&e=e465dda3b3


 

 

The Rigid 
Het plaatsen van een vloer is nog 

nooit zo eenvoudig geweest. U kunt 

de vloer direct installeren over een 

bestaande vloer of een vloer met 

kleine oneffenheden. Door het unieke 

Uniclick systeem is lijm niet meer 

nodig. Lees meer hierover. 

 

Binnen 24 uur uit voorraad leverbaar! 

Neem contact op met je 

accountmanager of bel ons kantoor 

voor meer informatie.  
 

 

Nieuwe sfeerbeelden 
De dealer login is bijgewerkt met de nieuwste sfeerbeelden in hoge resolutie van 

The Rigid en de Rustico visgraat collectie. Klik hier om in te loggen of om te 

registeren.  
 

 

Suite uitlopend 
Suite uit onze Resistanz collectie is per direct uitlopend. Neem contact op met 

onze verkoop binnendienst voor vragen over de beschikbare kleuren of andere 

informatie.   
 

https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=be6f54165d&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=bc8b7bd8ef&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=02eba39dbd&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=02eba39dbd&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=c0a2d37ce2&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=1c54287346&e=e465dda3b3


  

 

Tip van de maand 
  

The Rigid 
Deze veelzijdige harde vloer is geschikt voor elke woon- en projectruimte. De 

vloer is voorzien van duurzame en waterdichte kwaliteiten, waardoor u kunt 

genieten van veel gebruiksgemak.  

• Unilin clicksysteem 

• V-groef (4-V) 

• XL planken (152,4 x 22,5 cm) 

• 1 mm geïntegreerde ondervloer 

• Natuurgetrouwe structuur (EIR) 

• Matte toplaag 0,55 mm  

 

Trends 
Met de unieke houtstructuren die verkrijgbaar zijn in verschillende tinten halen we 

de natuur in huis en kunnen we dagelijks genieten van een 

onderhoudsvriendelijke plankenvloer.  

  

Onderhoud 
Het schoonhouden van een vloer is nog nooit zo makkelijk geweest. Door de 

matte toplaag trekken vlekken niet in de plank. Stofzuig de vloer met een zachte 

borstelmond en/of dweil hem dagelijks. 
 

https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=07f6cfa206&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=7d092ba2fa&e=e465dda3b3


  

 

  

 

 

Instagram  
 

 

 

 

Facebook  
 

 

 

 

Twitter  
 

 

 

 

Email  
 

 

    

 

 

 
 

 
 

 

  

 
  

  

 
 

https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=5be20edcc1&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=8736831861&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=6bf887f28c&e=e465dda3b3
mailto:sales@belakos.nl
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=6f73621c9f&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=6227c506aa&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=1d2bed18d7&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=c186fb41a5&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=e5e45b2598&e=e465dda3b3
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