Balterio laminaat
Prijzen incl. plaatsen, plakplinten en alu-folie

Grande €41,95 m2 wide/narrow
Grandeur is een exclusieve vloer met eikenhouten look. Het matglanzend laminaat is nagenoeg niet te
onderscheiden van massief parket en straalt pure luxe uit. De lange en brede planken met v-groef vergroten het
ruimtegevoel en maken van Grand de ideale plankenvloer voor woonkamers.

Urban wood €33,95 m2 /tiles€37,95
URBAN beantwoordt perfect aan de hedendaagse trend van o.a. oude fabrieksgebouwen dit tot lofts worden
omgebouwd. Deze industriële laminaatvloeren komen in aantrekkelijke houtdesigns met zaageffect die, eenmaal
geplaatst, een vloereffect geven van oude verweerde, geleefde houten planken. Combineer de URBAN
betonlook tegeldesigns met de houtdesigns en creëer een uniek en trendy interieur

Quattro Vintage €34,95 m2
Met Quattro Vintage haalt u sfeer in huis. Opvallende noten en kleine oneffenheden geven het laminaat een
verouderde vintage look. De vage kleurtinten en wisselende lichtscha keringen maken uw interieur helemaal
retro. De collectie toont karakter en de geaccentueerde groeven versterken dat effect nog. Quattro Vintage is een
gedurfde collectie met warme uit straling.

Xperience

Plus

€34,95 m2 4v

flat € 32,95

De trend is mat. Xperience brengt die matte look in zowel klassieke als moderne interieurs. Alle decors
hebben een matte structuur die voor een dimensionale uitstraling zorgt.
PLUS

Dolce € 29,95 m2 -vita € 31,95 m2/4v
Dolce heeft het uitzicht van echt parket voor een correcte prijs. De trendy decors met natuurgetrouwe look of
matte structuur geven uw interieur een warme sfeer. . Dolce is een mooie optie voor elk budget en als het net
ietsje specialer mag zijn

Impressio €34,95 m2 2v
Het stoere laminaat uit de Impressio-collectie, met decors variërend van licht naar donker, lijkt de tand des tijds
te doorstaan. De planken zijn korter en breder dan de standaard laminaatplanken. De natuurgetrouwe structuur
zorgt voor een verweerde, robuuste look. Bij laminaatplanken met Panoramic Design® loopt het decor optisch
door van de ene plank naar de andere, waardoor de indruk ontstaat dat de planken oneindig lang zijn.

Tradition Quattro €36,95 m2
De laminaatcollectie Tradition Quattro verenigt traditie met authenticiteit. Het laminaat ziet eruit als een echte
parketvloer en de natuurgetrouwe look van de laminaatplanken wordt zelfs nog versterkt door de v-groeven op
de vier zijden. De collectie is een ware klassieker in het gamma en in uw interieur.

Magnitude €34,95 m2
Het matglanzend laminaat uit de Magnitude collectie ziet er niet alleen uit als een echte eiken plankenvloer, het
voelt ook zo aan. Dankzij de originele Chromezone®-technologie* krijgt de houtstructuur een natuurgetrouwe
look & feel. Een fijne micro-v-groef op de vier zijden van de laminaatplanken brengt meer diepte in uw
woning.

Pure Stone €39,95 m2
Pure Stone combineert de voordelen van hoogwaardig laminaat met de look van natuursteen. De grote
laminaattegels met stijlvolle micro-v-groef op alle zijden geven de indruk van een echte stenen vloer die toch
aangenaam warm aanvoelt. De strakke Pure Stone tegelvloeren horen overal thuis. Ook in uw interieur.

Tulip € 31,95 m2 Dutch design in een Belgisch jasje.
Tulip is de nieuwe designcollectie die exclusief voor de Nederlandse markt is ontwikkeld. De collectie
houdt rekening met de trends op de Nederlandse markt en staat garant voor een actueel concept dat
zich onderscheidt van de andere collecties. 2 zijdige v groef

Vitalyti de luxe 2v/4v 31,95 m2
Vitalyti Lunga 2v

34,95 m2

VITALYTI jumbo

29,95 m2
€ 36,95 m2

Xpressions
ONTWORPEN OM OP TE VALLEN

Met Xpressions valt u sowieso op. Of u nu kiest voor een vloer met een klassieke visgraat, een ruitpatroon of
contrasterende geometrische vormen, Xpressions voelt zich thuis in verschillende interieurs, van de meest
strakke tot de zeer klassieke. Het is echt een unieke collectie voor wie durft. Durft u?

Rose wide € 31,95
Rose

€ 29,95

