Zeelandlaminaatshop prijzen inclusief plaatsen ,lijmen en egaliseren

Beautifloor Province PVC Design vloeren
•
•

€49,95 m2

In de Province collectie vindt u acht fraaie eigentijdse dessins. Deze 2 mm collectie is uitermate
geschikt voor toepassing in woonkamers, slaapkamers en keukens. Dikte: 2 mm
Dikte slijtlaag: 0,3 mm 3,37m2 pak

Beautifloor Villes PVC Design vloeren
•

€ 52,95 m2

De nieuwe Beautifloor Villes serie bestaat uit 6 uitvoeringen met een afmeting
van 121,92 x 22,86 cm en een dikte van 2,5 mm en een toplaag van 0,55 mm.
Ideaal voor projecten en drukke huishoudens!
€ 55,95 m2

Beautifloor Riviére Authentic PVC Design vloeren

Dankzij een combinatie van trendsettende, fotorealistische dessins, voelbare oppervlaktestructuren
en royale afmetingen van de stroken, zijn Beautifloor PVC Design vloeren toonaangevend binnen
dit vloerensegment.
Dikte: 2,5 mm Dikte slijtlaag: 0,55 mm Pakinhoud: 12 stuks (3,34 m²)

Beautifloor Chateaux PVC Design vloeren

€49,95 m2

Dikte: 2,0 mm Dikte slijtlaag: 0,3 mm Pakinhoud: 16 stuks (3,89 m²)

Beautifloor Cols
( 2,5 mm-0,55 )

PVC Design vloeren

€ 56,95m2

3,62 m2 pak (register embossed)

Beautifloor Vallee ( 2,5 mm-0,55 )

€ 61,-

m2

De Vallee collectie bestaat uit 6 visgraat dessins met stroken van 523 x 131 mm
en een slijtlaag van 0,55 mm met In Register Embossing.

Beautifloor Pont

(2,0mm-0,3)

€49,95 m2

De Pont collectie bestaat uit 6 dessins met planken van 1320 x 196 mm en een
slijtlaag van 0,3 mm. PVC vloeren zijn waterbestendig, ook in vochtige ruimtes.
Ideaal dus voor de keuken of badkamer! Daarnaast kun je je vloer op zowel
vloerverwarming als vloerkoeling plaatsen, geeft deze een zacht loopgeluid én
een aangenaam en veilig woonklimaat.

Beautifloor Cite

( 2,5 mm-0,55 )

€ 59,95 m2

Een prachtige visgraat vloer! De Beautifloor Cité serie is opgebouwd uit 6 visgraat
uitvoeringen met een afmeting van 60,96 x 11,43 cm, een dikte van 2,5 mm en
een toplaag van 0,55 mm. Voor een authentiek effect kan de Cité serie ook
gecombineerd worden met de Beautifloor PVC Design Ville .

