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Beautifloor floors
for beautiful living



Rigid PVC is verkrijgbaar in maar liefst 5 series met 33 uitvoeringen. De Rigid collectie 

bevat trendy designs met realistische hout- en steenstructuren in visgraat motief, 

planken en tegels mét een klikverbinding. Samen met de slijtvaste toplaag zijn deze 

items nauwelijks nog van echt hout te onderscheiden. 

De dubbele glasvezel kern samen met de kras- en vlekresistente toplaag van PVC 

zorgen voor een stabiele vloer met een minimale werking en een fijn loopgeluid. 

Daarnaast is de vloer eenvoudig zonder lijm te plaatsen door de Uniclic, Unidrop 

of Unizip klikverbinding. Wil je jouw vloer bij een verhuizing meenemen? Geen 

probleem! De Lago, Monte en Castello serie uit de Beautifloor Rigid collectie hebben 

daarnaast een eigen 10dB ondervloer waardoor de vloer nog meer geluid dempt en 

gemakkelijk te plaatsen is. 

De Rigid collectie vertoont weinig herhalingen in de planken. Uit de filmlaag van onze 

Beautifloor Rigid PVC Design Monte en Lago serie worden gemiddeld 10 losse planken 

gesneden. Het patroon van de Rigid PVC Design Lago serie verschuift daarnaast ook, 

waardoor een plank pas na 80 keer snijden hetzelfde dessin laat zien. De visgraat 

series variëren tussen de 16 en 40 planken tot herhaling plaatsvindt. 

Wil je meer informatie? Kijk op www.beautifloor.nl. 

Het comfort van een glue down PVC vloer en het leg gemak van een 

laminaatvloer. Beautifloor Rigid PVC vloeren hebben het beste van 

beiden in één product met een natuurechte uitstraling en een optimale 

prijs-kwaliteitverhouding. Onze plank en tegel series hebben zelfs een 

vaste 10dB ondervloer.

Lago Vulsinio (420404) 2



Rios Duero (420522)

De 33 Beautifloor Rigid PVC vloeren hebben allemaal een sortering, 

embossing en voeg. Zo is er voor elke stijl een passende rigid vloer. 

Onze Beautifloor iconen geven je inzicht in deze verschillen. Je vindt 

de iconen terug onder alle productafbeeldingen in deze brochure.
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Sortering

Embossing

Deze Rigid plank heeft een 
klassieke uitstraling door de 
kleine noesten en minimale 
kleurverschillen. De filmlaag 
toont tevens geen barsten. 

Klassiek

420428

Een plank met levendige 
structuren en kleuren. De 
filmlaag bevat optische 
opvulling van noesten voor 
extra textuur.

Levendig

420425

Door de optisch gevulde 
noesten en barsten in deze 
planken heeft deze collectie 
een bijzondere structuur met 
verschillende dieptes en 
kleuren.

Expressief

420424

Het motief van de filmlaag 
en de structuur in de 
toplaag verschillen van 
elkaar. Deze plank heeft 
wel reliëf, maar geen 
gelijklopende embossing. 

Standaard 

420406

Voeg

Een micro v-groef omlijnt 
alle kanten van het paneel. 
De individuele planken zijn 
zo duidelijk zichtbaar en 
geven de vloer een robuuste 
uitstraling. 

Langs alle zijdes

4
420425

Deze Rigid plank heeft een 
textuur die de structuur van 
een betontegel realistisch 
weergeeft met verschillende 
dieptes en kleuren. 

Steen

420442

Een vloer waarbij de planken 
strak tegen elkaar aan liggen 
zonder zichtbare voegen. Dit 
maakt de vloer prachtig vlak 
en zo bepaalt het decor de 
sfeer.

Zonder voeg

420526

Bij een Embossing in 
Register plank volgt de 
structuur in de toplaag 
precies de nerf van de 
filmlaag wat zorgt voor een 
realistische hout uitstraling.

In Register

420522
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Segura
420525

Tajo
420523

Ebro
420521

Guadiana
420524

Jucar
420526

Duero
420522

12
Afmeting plank
Totale dikte en slijtlaag 
Aantal m² per pak

Rios        Visgraat 6 kleuren

14,503 x 74,295 cm
5 mm - 0,55 mm
1,078 m²
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Afmeting plank
Totale dikte en slijtlaag 
Aantal m² per pak

Pescado      Visgraat 6 kleuren

14,503 x 74,295 cm
5 mm - 0,55 mm
1,078 m²

Anguila
420505

Trucha
420503

Lengua
420501

Carbonero
420504

Salmon
420506

Lubina
420502

4

4

4

4

4

4
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Lago Sebino (420405)



Sebino
420405

Lario
420403

Benaco
420401

Vulsinio
420404

Sabatino
420406

Verbano
420402

4

4

4

4

4

4

12
Afmeting plank
Totale dikte en slijtlaag 
Aantal m² per pak

Lago       Plank 6 kleuren

18,9 x 131,8 cm
5 mm - 0,3 mm
2,49 m²



Pelmo
420424

Civetta
420421

Marmolada
420422

Latemar
420425

Tofana
420423
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Afmeting plank
Totale dikte en slijtlaag 
Aantal m² per pak

Monte      Plank 10 kleuren

20,9 x 149,4 cm
6 mm - 0,55 mm
1,87 m²

4 4

44 4
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Monte Faloria (420428)



Cristallo
420426

Averau
420427

Faloria
420428

Piana
420429

Furchetta
420430

Afmeting plank
Totale dikte en slijtlaag 
Aantal m² per pak

Monte      Plank 10 kleuren

20,9 x 149,4 cm
6 mm - 0,55 mm
1,87 m²

4 4

44 4
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Castello Baradello (420443)



Aragonese
420441

Melfi
420442

Baradello
420443

Di Brolio
420444

Di Meleto
420445

Afmeting tegel
Totale dikte en slijtlaag 
Aantal m² per pak

Castello      Tegel 5 kleuren

30,3 x 61 cm
6 mm - 0,55 mm
1,85 m²

4

4 4 4

4



geëgaliseerd te worden. Oneffenheden van de ondervloer mogen niet groter 
zijn dan 5 mm gemeten over een lengte van 2 meter. De totale lengte van de 
vloer mag niet langer zijn dan 16 meter, maak bij grotere ruimtes gebruik van 
een dilatatieprofiel. Omdat Beautifloor Rigid PVC Monte, Lago en Castello worden 
geleverd met een geïntegreerde ondervloer, is een aparte ondervloer niet nodig. 
Leg bij de Pescado en Rios wel een aparte ondervloer. 

Beautifloor Rigid PVC is in staat om kleine gaten tot 30 mm, voeglijnen, voegen 
en scheuren tot 10 mm in de ondervloer te overbruggen. Bij gebruik in natte 
ruimtes dient eerst een dampdichte folie geplaatst te worden. Voor vragen over 
de plaatsing en het eventueel egaliseren kun je terecht bij een Beautifloor dealer in 
de buurt.

Acclimatiseren
Beautifloor Rigid PVC vereist geen acclimatisatie voorafgaand aan installatie in 
standaard kamers en condities. Dit wil zeggen een ruimte tussen de 6°C en 35°C en 
geen lagere temperatuur dan 0°C bij vervoer. Als het temperatuurverschil tussen de 
opslag en de installatie meer is dan 20°C geldt een acclimatisatieperiode van 12 uur. 
Bewaar de planken of tegels in rechte, platte stapels weg van verwarming, koeling 
of ramen met direct intens zonlicht. 

Onderhoud
Alle Beautifloor Rigid PVC vloeren zijn geheel waterbestendig en tevens eenvoudig 
in onderhoud. Stofzuigen of stofwissen en afnemen met een licht vochtige dweil 
met PH-neutrale schoonmaakmiddelen zoals James Basisreiniger is voldoende. 
Heb je grotere vlekken? Vul dan de vlekkenwijzer in op www.james.eu voor een 
passende oplossing.

Garantie 
Beautifloor Rigid PVC vloeren hebben een uitstekende kwaliteit. Mocht er toch een 
gebrek aan het product zijn, dan kun je aanspraak maken op de jarenlange garantie. 
Beautifloor biedt een prachtige vloer die je jarenlang woonplezier garandeert. 

Voor meer informatie met betrekking tot plaatsing, onderhoud en garantie van 
de vloer verwijzen we je graag naar www.beautifloor.nl.

Beautifloor Rigid PVC vloeren 

De Beautifloor Rigid PVC collectie staat voor warm, trendgericht en absolute 
kwaliteit. Samen met de waterbestendige toplaag en het gebruiksgemak 
een waar woongenot voor elk huis! Wil je advies bij het vinden van de 
juiste Rigid vloer voor jouw woonwensen? Bekijk alle series online op 
beautifloor.nl, stuur ons een e-mail met je vraag of ga (op afspraak) langs 
bij één van onze Beautifloor dealers voor advies op maat. Je vindt alle 
dealers op onze website. 

Vloerverwarming
Alle vloeren in de Beautifloor Rigid collectie zijn met een warmteweerstand 
tussen 0,031m² K/W en 0,047m² K/W geschikt voor watergedragen 
vloerverwarming tot een maximale oppervlaktetemperatuur van de dekvloer 
van 27˚C. Ook kan een Beautifloor Rigid vloer worden toegepast bij vloerkoeling.

Klikverbinding
Beautifloor Rigid PVC vloeren hebben een eenvoudige Unidrop®, Uniclic® of 
Unizip® verbinding. Ook worden de Monte, Lago en Castello serie geleverd met 
een geïntegreerde 10dB ondervloer. 

Uniclic® panelen worden geïnstalleerd in de ‘Angle-angle’-methode, wat 
betekent dat je altijd eerst de korte uiteinden aansluit door de panelen onder 
een hoek van 20° tot 30° te plaatsen. Hierbij kies je één hoek in de ruimte om 
te starten.

Bij het Unidrop® systeem kies je je eigen uitgangspositie. Je kunt beginnen in 
het midden van de ruimte en werkt naar beide kanten, of begint bij de muur en 
werkt je een weg naar binnen. De klikverbinding installatie kan zowel met de 
korte als lange zijde. Op sommige panelen moet mogelijk worden getikt om de 
opening te dichten: gebruik een geschikt aanslagblok en rubberen hamer.

Unizip® is speciaal ontwikkeld voor de Rigid Visgraat series. Hierdoor leg je 
eenvoudig het visgraat patroon, maar dan geklikt voor een extra sterke vloer. 

Plaatsing
Hanteer een zwevende plaatsing met een uitzettingsvoeg van 0,75 mm 
per strekkende meter. Voor het plaatsen van de vloer dient de basisvloer 
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Jouw Beautifloor dealer:
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21 De foto’s in deze brochure zijn slechts een kleurindicatie. Voor de juiste kleur van de vloeren verwijzen wij je naar de stalen in de daarvoor beschikbare 

Beautifloor Rigid PVC vloerendisplay. De beschikbaarheid van producten of de producten zelf kunnen te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen. 
Inhoud © 2021 door Peitsman B.V. - Beautifloor | info@beautifloor.nl. Alle rechten voorbehouden. Coverfoto: 420521. Achterkant: 420425.
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