
eauti�oor

eautifloor

Beautifloor Klik Vinyl vloeren 
zijn mooi, makkelijk en  
comfortabel
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Prachtige houtdessins, 
comfortabel &

 een krasbestendige 
toplaag.
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Citta:  Torino (413984)

Montagne: Siusi (413947)

Regione: Toscana (413974)

www.beautifloor.nl

Montagne: Val di Fassa (413942) 

De Beautifloor Klik Vinyl collectie bestaat uit de series Citta, Regione,  
Montagne en Laghí. In totaal zijn er maar liefst 20 mooie dessins.  
Hierdoor is er altijd een Beautifloor Klik Vinyl vloer te vinden die past 
bij uw persoonlijke woonstijl.  

De Citta is de nieuwste serie en bestaat uit 6 aantrekkelijke dessins. 
De planken zijn extra lang en zijn afgewerkt met tweezijdige V-groef. 
Hierdoor krijgt de plank een extra dimensie en creëert u een  
ruimtelijk effect in uw woning.  De vloeren uit de Montagne serie,  
bestaande uit 6 dessins, zijn eveneens voorzien van een V-groef.  
 
De series Regione en Laghí bestaan uit 4 fraaie dessins. Ten opzichte 
van de andere series zijn de planken van de Laghí serie maar liefst 
30,5 cm breed. 

De klik vinyl vloeren van Beautifloor zijn allen voorzien van prachtige 
houtdessins, waardoor de vloeren bijna niet van echte houten  
vloeren te onderscheiden zijn. Tel daar het eenvoudige onderhoud  
en het comfort bij op en u heeft de ideale vloer gevonden.  

Alle vloeren uit deze collectie zijn uitermate geschikt voor zowel  
huishoudelijk gebruik als voor licht projectmatig gebruik.  
 
Beautifloor biedt u een prachtige vloer die u jarenlang plezier  
garandeert. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: 
www.beautifloor.nl  



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)

Napoli (413983) Torino (413984)

Milano (413982) Genova (413985)

Roma (413981)Firenze (413986)
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Extra lange plank
met 2-zijdige 

v-groef

Citta collectie

Beautifloor Citta  : 6 dessins 
Afmeting strook : 181,5 x 23 cm
Dikte : 10 mm met V2 
Toplaag en slijtlaag : 2 mm - 0,55 mm 
Aantal m² per pak : 2,087 m²
Garantie : 20 jaar (huishoudelijk)
   10 jaar (projectmatig)

www.beautifloor.nl

Citta: Milano (413982)
33 Deep embossing
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Jarenlang 
woonplezier met 

de vloeren van 

Beautifloor Vinyl

Regione collectie Laghí collectie

www.beautifloor.nl

Regione: Lazio (413973)

Beautifloor Regione  : 4 dessins 
Afmeting strook : 123,5 x 23 cm
Dikte : 10 mm 
Toplaag en slijtlaag : 2 mm - 0,4 mm 
Aantal m² per pak : 1,704 m²
Garantie : 20 jaar (huishoudelijk)
   10 jaar (projectmatig

Laghí: Lugano (413924)

Beautifloor Laghí  : 4 dessins 
Afmeting strook : 123,5 x 30,5 cm
Dikte : 9,5 mm 
Toplaag en slijtlaag : 1,5 mm - 0,3 mm 
Aantal m² per pak : 1,883 m²
Garantie : 15 jaar (huishoudelijk)
   5 jaar (projectmatig)

Calabria (413972) Lombardia (413975)

Lazio (413973) Toscana (413974)

Bolsena (413926)

Maggiore (413922)

Lugano (413924)

Como (413923)

Geluiddempend, 
warmte isolerend

& antistatisch

33 Deep embossing 32 Deep embossing



Chateaux 22,5-030
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Montagne collectie

www.beautifloor.nl

Montagne: Badia (413948)

Beautifloor Montagne : 6 dessins 
Afmeting strook : 123,5 x 23 cm
Dikte : 10 mm met V2 
Toplaag en slijtlaag : 2 mm - 0,55 mm 
Aantal m² per pak : 1,704 m²
Garantie : 20 jaar (huishoudelijk)
   10 jaar (projectmatig)

Siusi (413947) Brentonico (413949)

Val di Fassa (413942) Badia (413948)

Terminillo (413950)Val di Susa (413944)

Zeer realistische vloer 

dankzij synchro embossing:

structuur die de 

tekening van de plank volgt
33 Synchro embossing



Garantie
 
Beautifloor Klik Vinyl vloeren hebben een uitstekende kwaliteit. Mocht er 
onverhoopt toch iets met uw vloer gebeuren, dan kunt u aanspraak maken op 
uw jarenlange garantie. Bij aankoop van een vloer ontvangt u, afhankelijk van  
de toepassing, 5 tot 20 jaar garantie.  
 
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
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Laghí: Como (413923)
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Citta: Milano (413982)

Beautifloor Klik Vinyl vloeren
Bent u op zoek naar een vloer die niet alleen mooi, maar ook eenvoudig te installeren en te onderhouden is? Dan is een 
Beautifloor Klik Vinyl vloer de perfecte keuze voor u. Met behulp van de vloerenzoeker op www.beautifloor.nl kunt u 
eenvoudig de vloer vinden die bij u past in uw woonsituatie, maar u kunt natuurlijk ook langsgaan bij één van de vele 
verkooppunten.  

Makkelijk 
De vinyl toplaag van de vloeren is bevestigd op een hoogwaardige en vochtwerende HDF tussenlaag, waarbij de 
onderlaag van kurk is. Hierdoor zijn de vloeren uitermate sterk. Door de Uniclic verbinding is de vloer niet alleen
eenvoudig te installeren, maar ook nog eens makkelijk verhuisbaar. Bij een eventuele verhuizing bent u dus niet 
genoodzaakt een nieuwe vloer aan te schaffen.  

Comfortabel 
Een klik vinyl vloer voelt plezierig aan uw voeten en is daardoor erg comfortabel. Door de PVC toplaag en de onderlaag 
van kurk heeft Beautifloor een prettig loopgeluid. U kunt deze vloer ook zonder enig probleem op vloerverwarming 
installeren. Tezamen met het geluiddempende en warmte isolerende karakter verhoogt deze vloer het woongenot.  

Onderhoud 
Door het vuilafstotende karakter is de vloer eenvoudig te onderhouden met een stofzuiger of door lichtvochtig te  
reinigen. Om de vloer optimaal te beschermen adviseren wij de vloer te voorzien van een polish. U kunt de inloop van 
vuil en vocht voorkomen door toepassing van een goede schoonloopmat bij alle ingangen van uw woning. Zowel het 
juiste onderhoudsproduct als een schoonloopmat zijn bij uw Beautifloor dealer verkrijgbaar.  

Anti-allergisch  
De Beautifloor Klik Vinyl vloeren zijn zeer geschikt voor mensen met een allergie. De vloeren zijn namelijk antibacterieel,  
antistatisch, vrij van schadelijke stoffen en voldoen zelfs aan de zeer strenge eisen op het gebied van schadelijke 
emissies.  

Accessoires en afwerking 
Beautifloor Klik Vinyl vloeren verdienen een mooie afwerking. Het zijn immers de details die het totaalbeeld compleet 
maken. Voor de Beautifloor vloeren heeft u de keuze uit een uitgebreide collectie overschilderbare Stijlplinten. U kunt 
ook kiezen voor standaard plak- en overzetplinten in bijpassend dessin.  



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 Vinyl vloerendisplay.

Uw Beautifloor dealer:
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Montagne: Siusi (413947)


