
 

 

 

 
 

 

   

 

Beste lezer, 
 

 

 

Ontdek onze 

tapijttegelcollectie 
17 kwaliteiten met in totaal ruim 140 

posities. Veel tapijttegels zijn uit 

voorraad leverbaar. 

Bekijk de beschikbare kleuren in de 

online catalogus en neem voor meer 

informatie contact op met je 

accountmanager. 
 

https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=3b0e037558&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=79602bae35&e=e465dda3b3
https://belakosflooring.us15.list-manage.com/track/click?u=741605f9767fbdb1b6ad0d138&id=0b3aa3ec5c&e=e465dda3b3


 

 

Bies bij visgraat pvc 
Een bies is een dun stripje die over de 

lengte tussen een rij pvc stroken 

wordt geplaatst. 

 

Een bies geeft de vloer een mooie en 

unieke uitstraling en zorgt voor een 

mooie scheiding tussen het 

visgraatverband en de rand. Lees 

meer...  
 

 

Nieuwe sfeerbeelden 
Er zijn nieuwe sfeerbeelden in hoge resolutie beschikbaar van de 

tapijttegelcollectie. Klik hier om in te loggen of om te registeren.  
 

 

Leverschema rond de jaarwisseling 
Rond de jaarwisseling is het transportschema van onze transporteur aangepast. 

Bekijk hier het aangepaste leverschema.   
 

  

Tip van de maand 
  

Actie Century 
Tot eind 2018 is de Century afgeprijsd en verkrijgbaar voor € 37,25 p/m2! Door 

de zware gebruiksklasse is de Century voor zowel woongebruik als projectgebruik 

uitermate geschikt.   
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Trends 
De herfst is inmiddels begonnen en wat is het dan fijn om te kunnen genieten van 

een zachte vloer terwijl het buiten kouder wordt. Wilt u niet de hele ruimte 

bekleden met tapijt? Dan is een karpet een aanrader voor op een harde vloer. De 

Century is beschikbaar in 10 kleuren, bekijk de kleuren in de online catalogus. 

  

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

groot aantal unieke eigenschappen; het tapijt is zelfs schoon te maken met chloor. 

Lees meer over Resistanz tapijt via www.belakosflooring.com of kom langs bij een 

verkooppunt bij u in de buurt voor meer informatie. 
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