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Cité Nancy (419192)
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Beautifloor floors 
      for beautiful living



De PVC Design collectie is verkrijgbaar in maar liefst 24 uitvoeringen en 

heeft, naast drie series met voelbare oppervlaktestructuren, ook één serie 

met Embossing in Register; de structuur in de toplaag volgt hier precies het 

dessin van de filmlaag. Deze embossing structuur, in combinatie met de 

fotorealistische film, zorgt ervoor dat deze items nauwelijks nog van echt 

hout te onderscheiden zijn. 

Alle vloeren in deze Beautifloor PVC Design collectie zijn geschikt voor 

vloerverwarming en vloerkoeling. Ook zijn de vloeren waterbestendig en 

hebben ze een aangenaam loopgeluid. Onderhoud is eenvoudig met een 

stofzuiger, stofwisser of een licht vochtige dweil. Daarnaast zijn Beautifloor 

PVC Design vloeren goed beschermd tegen krassen en vlekken.

Beautifloor PVC Design vloeren voldoen aan de strengste Europese veiligheids-
normen en zijn niet schadelijk voor mens en dier.  

Wilt u meer informatie? Kijk op www.beautifloor.nl. 

Dankzij een combinatie van trendy en fotorealistische dessins, 

voelbare oppervlaktestructuren en royale afmetingen van de 

stroken, zijn Beautifloor PVC Design vloeren toonaangevend 

binnen dit vloerensegment.
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Cité Lille (419192)

De 24 Beautifloor PVC Design uitvoeringen hebben ieder een sortering, 

embossing en voeg. Zo is er voor iedere stijl een passende PVC vloer. 

Onze Beautifloor iconen geven u inzicht in deze verschillen. U vindt 

de iconen terug onder alle productafbeeldingen in deze brochure.
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Sortering

Embossing

www.beautifloor.nl

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

Klassiek

419185

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

Levendig

419183

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

Expressief

419153

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

419152

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

Standaard 

419181

Voeg Voegstrip

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

Een voegstrip tussen 
verschillende PVC panelen 
zorgt voor een klassieke 
uitstraling. De voegstrip is 
leverbaar in zwart, grijs, bruin 
en beige en in de breedtes 
2.8, 3.4, 5 en 10 mm.

Langs alle zijdes In 4 kleuren

4
419183 419194 419184



Afmeting plank
Totale dikte en toplaag 
Aantal m² per pak

Villes       Plank 6 kleuren

121,92 x 22,86 cm
2,5 mm - 0,55 mm
3,34 m²

Lille
419180

Rennes
419185

Metz
419183

Nancy
419182

Nantes
419181

Reims
419184

4

44

4

4

4

Ook leverbaar in visgraat

Ook leverbaar in visgraat

Ook leverbaar in visgraat

Ook leverbaar in visgraat

Ook leverbaar in visgraat

Ook leverbaar in visgraat
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6Villes Nantes (419181)



Cité Rennes (419195) incl. voegstrip

w
w

w
.beautifloor.nl



Afmeting plank
Totale dikte en toplaag 
Aantal m² per pak

Cité        Visgraat 6 kleuren

60,96 x 11,43 cm
2,5 mm - 0,55 mm
3,34 m²

Lille
419190

Rennes
419195

Metz
419193

Nancy
419192

Nantes
419191

Reims
419194

4

44

4

4

4

Ook leverbaar in plank

Ook leverbaar in plank

Ook leverbaar in plank

Ook leverbaar in plank

Ook leverbaar in plank

Ook leverbaar in plank

Ook mooi in 
combinatie met een 
Villes strook langs de 
muur en voegstrip!



Afmeting plank
Totale dikte en toplaag 
Aantal m² per pak

Rivière       Plank 6 kleuren

121,92 x 22,86 cm
2,5 mm - 0,55 mm
3,34 m²

Alsace
419100

Languedoc
419109

Picardië
419101

Bourges
419110

Roussillon
419108

Anjou
419111

4

44

4

4

4

Loire
419151

Selune
419154

Rhone
419152

Somme
419155

Garonne
419153

Meuse
419156

4

44

4

4
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10Rivière Somme (419155)



Afmeting plank
Totale dikte en toplaag 
Aantal m² per pak

Province       Plank 6 kleuren

121,92 x 18,42 cm
2,0 mm - 0,3 mm
3,37 m²

Alsace
419100

Languedoc
419109

Picardië
419101

Bourges
419110

Roussillon
419108

Anjou
419111

4

44

4

4
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12Province Alsace (419100)



Beautifloor PVC Design vloeren 

Beautifloor PVC Design vloeren zijn trendy, warm, sfeervol, waterbestendig en 

gemakkelijk in onderhoud. Ga langs bij één van onze Beautifloor dealers voor een 

advies op maat en bekijk zelf welke uitvoering past bij uw woonwensen. U vindt de 

dealers op www.beautifloor.nl.

Vloerverwarming

Alle vloeren in de Beautifloor PVC Design collectie zijn geschikt voor vloerverwarming en 
vloerkoeling. Vraag bij uw Beautifloor dealer naar het juiste advies voor uw persoonlijke 
situatie.

Ondervloer

Voor het plaatsen van de vloeren dient de basisvloer altijd geëgaliseerd te worden of 
voorzien te worden van een egale basis door middel van het plaatsen van een ondervloer 
zoals Jumpax. Vraag bij uw Beautifloor dealer naar het juiste advies voor uw persoonlijke 
situatie. 

Onderhoud

Alle Beautifloor PVC Design vloeren zijn geheel waterbestendig en tevens eenvoudig in 
onderhoud. Stofzuigen of stofwissen en afnemen met een licht vochtige dweil is voldoende.  

Garantie 

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

Voor meer informatie met betrekking tot plaatsing, vloerverwarming, onderhoud en garantie 
van uw vloer, verwijzen wij u graag naar www.beautifloor.nl.

Rivière Rhone (419152)
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18Boston Uphams (414172) 14Villes Rennes (419185)



Uw Beautifloor dealer:
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De foto’s in deze brochure zijn slechts een kleurindicatie. Voor de juiste kleur van de vloeren verwijzen 
wij u naar de stalen in de daarvoor beschikbare Beautifloor PVC Design vloerendisplay. De beschikbaarheid van producten of de producten zelf kunnen te allen 

tijde zonder kennisgeving wijzigen. Inhoud © 2020 door Peitsman B.V. - Beautifloor. Alle rechten voorbehouden. Coverfoto: 419184. Achterkant: 419154.


