PVC vloeren gelijmd inclusief plaatsen en
egaliseren (+10 m2)
City (DRYBACK)

€ 52,95 m2

Dikte 2,5 mm slijtlaag 0,55 mm 3,34 m2 pak

City register
54,95 m2

€

Arizona

€ 49,95 m2

(dryback) dikte 2.0 mm slijtlaag 0,3mm pak 4,18 m2

Pure

€52,95m2

Pvc vloer Pure is een 2,5 mm dikke vloer met een slijtlaag van 0,55 mm. De Pure is een dryback pvc wat betekend
dat deze verlijmd moet worden. Dit kan alleen op een geëgaliseerde vloer. De Pure is geschikt voor project- en
woongebruik. En omdat de vloer waterresistent is, kan deze ook in badkamers gelegd worden. Deze kwaliteit pvc
heeft een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. En met acht verschillende houtdecoren, is er voor elk interieur een
passende vloer.

Pure xl Register

€ 54,95 m2

Gelasta Pure XL Register is een Pvc kwaliteit met extra lange planken! Planken met een lengte van 152 cm creëren
een luxe uitstaling. De naam zegt het al, deze kwaliteit heeft een Register Embossing top laag. Deze toplaag zorgt
voor een natuurgetrouwe uitstraling door zichtbare en voelbare noesten en houtstructuren. De Pure XL Register is
een 2,5 mm dikke vloer met een slijtlaag van 0,55 mm. Dit maakt deze dryback Pvc kwaliteit geschikt voor projecten woongebruik. De Pure XL Register is waterproof, wat betekent dat ook deze Pure XL Register zelfs in een
badkamer gelegd kan worden! 23,8 x152 cm 3,62 pak

Pure Tile € 54,95 m2
60,96 x60,96 5,20m2 pak

0,55 slijtlaag

Authentique

slijt laag 0,55

€ 52,95 m2

Calisto

slijt laag 0,55

€ 54,95,m2

Excellent

slijt laag 0,55

€ 54,95m2

Rigid Core (klik) pvc
Rigid Core XL

€ 49,95 m2 incl. plakplinten

Rigid Core XL vloeren zijn sfeervol en krachtig. Rigid Core XL (5 mm dik) heeft een
prachtige natuurgetrouwe uitstraling. Tegelijkertijd is het product sterker en stabieler dan
de traditionele clickvloer.
Rigid Core XL (151, 30 x 22,30 cm) is dé vloer voor elke ruimte in huis! Gelasta levert de
ultieme vloer van de toekomst in tien verschillende decoren en is uitgerust met een
slijtlaag van 0,55 mm! Tevens is de Rigid Core XL geschikt voor al uw projecten. Voor
meer informatie zie www.rigidcorexl.nl

Rigid Core XL Register € 54,95 m2 incl. plakplinten
Rigid Core XL Register vloeren zijn sfeervol en krachtig. Rigid Core XL (5mm dik) heeft
een Register Embossing toplaag. Deze toplaag zorgt voor een natuurgetrouwe uitstraling
door zichtbare en voelbare noesten en houtstructuren. Tegelijkertijd is het product sterker
en stabieler dan de traditionele clickvloer.
Rigid Core XL Register (153, 20 x 22,50 cm) is dé vloer voor elke ruimte in huis! Gelasta
levert de ultieme vloer van de toekomst in vier verschillende decoren en is uitgerust met
een slijtlaag van 0,55 mm! Tevens is de Rigid Core XL Register geschikt voor al uw
projecten. Voor meer informatie zie www.rigidcorexl.nl

Rigid Core Tile € 52,95 m2 incl. plakplinten
Rigid Core Tile vloeren zijn sfeervol en krachtig. Rigid Core Tile (5mm dik) is zoals de naam
al zegt een pvc vloer in tegelmotief. Deze pvc vloer heeft een prachtige
natuurgetrouwe uitstraling. Tegelijkertijd is het product sterken en stabieler dan de
traditionele clickvloer.
Rigid Core Tile (61,50 x 61,50 cm) is dé vloer voor elke ruimte in huis! Gelasta levert de
ultieme vloer van de toekomst in drie verschillende decoren en is uitgerust met een
slijtlaag van 0,55 mm! Tevens is de Rigid Core Tile geschikt voor al uw projecten. Voor
meer informatie zie www.rigidcorexl.nl

