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Beautifloor PVC Design vloeren 
karakteriseren uw woning en geven 
een warm en geborgen gevoel

P V C  D e s i g n  C o l l e c t i e



Natuurlijke tinten, 
duurzame materialen

 & een slijtvaste toplaag.
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Waterbestendig, ook in vochtige ruimtes

Eenvoudig te onderhouden

Indoor Air Quality (IAQ): comfortabel binnenklimaat

Hoge slijtvastheid

Vlekbestendig

Krasbestendig

Geluidwerend; zacht loopgeluid

Geschikt voor vloerverwarming en vloerkoeling

De kenmerken van Beautifloor PVC Design vloeren: 

Chateaux: Biron (420240)

Cols: Alpe d’Huez (420265)

Vins: Medoc (420211)

www.beautifloor.nl

Vins: Pomerol (420210)



Glandon (420262) Telegraphe (420263)

Galibier (420260) Madeleine (420261)

Beautifloor Cols 25-055 : 7 decoren
Afmeting strook : 132 x 19,6 cm
Aantal m² per pak : 3,62 m²
Garantie : 15 jaar (huishoudelijk)
   8 jaar (projectmatig)
Madeleine (420261)

Izoard (420266)

Alpe d’Huez (420265)Tourmalet (420264)
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Extra dikke 
slijtlaag voor 
een langere 
levensduur

Cols collectie

Beautifloor Cols  : 7 decoren 
Dikte en slijtlaag : 2,5 mm - 0,55 mm
Afmeting strook : 132 x 19,6 cm
Aantal m² per pak : 3,62 m²
Garantie : 20 jaar (huishoudelijk)
   10 jaar (projectmatig)

www.beautifloor.nl

Cols: Glandon (420262)

In Register Embossed collectie 



Gimone (420222) Paladru (420223)

Castillon (420220) Bourget (420221)

Chablis (420212)

Muscadet (420214) Champagne (420215)

Medoc (420211)Pomerol (420210)

Sancerre (420213)
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Beautifloor 
PVC Design vloeren 

karakteriseren  
uw woning

Vins collectie Lacs collectie

Beautifloor Vins  : 6 decoren 
Dikte en slijtlaag : 2,25 mm - 0,30 mm
Afmeting strook : 132 x 19,6 cm
Aantal m² per pak : 4,66 m²
Garantie : 15 jaar (huishoudelijk)
   8 jaar (projectmatig)

Beautifloor Lacs  : 4 decoren 
Dikte en slijtlaag : 2,25 mm - 0,30 mm
Afmeting strook : 132 x 19.6 cm
Aantal m² per pak : 4,66 m²
Garantie : 15 jaar (huishoudelijk)
   8 jaar (projectmatig)

www.beautifloor.nl

Lacs: Gimone (420222)Vins: Sancerre (420213)



Nerac (420242)

Biron (420240) Cadillac (420241)

eauti�oor
Chateaux 22,5-030
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Beautifloor 
Chateaux tegels 
passen in elke stijl 
 van modern 
 tot landelijk

Chateaux collectie

Beautifloor Chateaux : 3 decoren 
Dikte en slijtlaag : 2,25 mm - 0,30 mm
Afmeting strook : 49,3 x 49,3 cm
Aantal m² per pak : 3,89 m²
Garantie : 15 jaar (huishoudelijk)
   8 jaar (projectmatig)

www.beautifloor.nl

Chateaux: Nerac (420242)



Onderhoud
Beautifloor PVC Design vloeren vragen relatief weinig onderhoud. 
Het schoonmaken beperkt zich over het algemeen tot regelmatig 
stofwissen of moppen met een PVC cleaner. Om de vloer op langere 
termijn in een goede conditie te houden adviseren wij de vloer na 
plaatsing te voorzien van PVC Polish. De frequentie voor periodiek 
onderhoud is in belangrijke mate afhankelijk van de gebruiksintensiteit, 
de hoeveelheid vuil die mee naar binnen wordt gelopen en de wijze 
waarop het dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd. Wij adviseren 
een goede schoonloopmat te installeren ter bevordering van de 
levensduur van uw vloer. Zowel het juiste onderhoudsproduct als 
de schoonloopmat zijn bij uw Beautifloor dealer verkrijgbaar. 

Beautifloor biedt u een prachtige vloer die u jarenlang woonplezier garandeert. Voor meer informatie  
m.b.t. plaatsing, onderhoud en garantie van uw vloer, verwijzen wij u naar: www.beautifloor.nl.

Beautifloor PVC Design vloeren
Dankzij een combinatie van trendsettende dessins, voelbare oppervlaktestructuren en royale afmetingen 
van de stroken, zijn Beautifloor PVC Design vloeren toonaangevend binnen dit vloerensegment.

Garantie
   
Beautifloor PVC Design vloeren hebben een uitstekende kwaliteit. 
Mocht er onverhoopt toch iets met uw vloer gebeuren, dan kunt u 
aanspraak maken op uw jarenlange garantie. 

Beautifloor PVC Design vloeren bieden volop ruimte voor creativiteit. 
Er zijn vele decoratieve verwerkingsmogelijkheden. Door toepassing 
van decorstrippen krijgt de vloer al een geheel andere “look”, maar ook 
legpatronen met bijvoorbeeld borderranden of visgraatmotie-
ven zijn heel goed mogelijk en geven een vloer een eigen karakter.  
Daarbij heeft de Cols collectie ‘In Register Embossing’: de structuur 
in de  toplaag volgt precies het dessin van de filmlaag, waardoor het 
nauwelijks nog van echt hout te onderscheiden is. 

Alle vloeren in de Beautifloor PVC Design collectie zijn geschikt 
voor vloerverwarming en vloerkoeling. Zo zijn de vloeren ook 
waterbestendig en hebben een aangenaam loopgeluid. Voor de juiste 
toepassing en verwerking van Beautifloor PVC Design vloeren kunt 
u terecht bij één van onze dealers. De dealers zijn te vinden via de 
website: www.beautifloor.nl.

De decorstrips zijn in verschillende kleuren en afmetingen leverbaar

ISO
9001

QUALITY SYSTEM

ISO
14001
QUALITY SYSTEM

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR

A+ A B C

A+
*Information représentative des émissions dans l’air intérieur des
substances volatiles présentant in risque de toxicité par inhalation, sur une
échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (trés faibles émissions)

Beautifloor PVC Design voldoet aan diverse
 vastgestelde mileunormen. 
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Chateaux: Cadillac (420241)

Cols: Glandon (420262)

eauti�oor

eautifloor



De foto’s in deze brochure zijn slechts een kleurindicatie. Voor de juiste kleur van de vloeren verwijzen 
wij u naar de showborden in de daarvoor beschikbare Beautifloor PVC Design vloerendisplay.

Uw Beautifloor dealer:
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P V C  D e s i g n  C o l l e c t i e

Lacs: Bourget (420221)


