QUICK-STEP laminaatvloeren (collecties)
WWW.ZEELANDLAMINAATSHOP.NL prijzen zijn inclusief plaatsen,plakplinten en

Ondervloer (alu-folie) in de prov. Zeeland (+10m2)

Largo

€39,95

Extra lange en brede planken met groef, stuk voor stuk uniek
Lengte: 205 cm - Breedte: 20,5cm Dikte: 9,5mm

Arte

€49,95

Grootse tegels met subtiele V-groef

Eligna

€33,95

HydroSeal waterafstotend laminaat
Elegant plankformaat. Grote natuurlijke kleurvariatie (licht/donker) per decor, voor die
natuurlijke look

ELIGNA wide €35,95 Lengte: 138 cm - Breedte: 19 cm Dikte: 8 mm
Het gamma Eligna Wide geeft de Eligna collectie een extra dimensie. Deze natuurlijke
vloeren hebben extra brede planken die de rustieke patronen helemaal tot hun recht doen
komen.

Perspective € 41,95
0v/4v/4v wide
Plankenvloer met v-groef
Lengte: 137,6 cm – Breedte: 15,6cm Dikte: 9,5 mm
Met 2 voegen UL/met4voegen UF/UFW 4 v wide/ULW 2voegen wide

ELITE

€37,95

Planken met subtiele randafwerking
Lengte: 138 cm - Breedte: 15,6cm Dikte: 8 mm
Elegant plankformaat Subtiele v-groef langs de planken

Classic

€31,95

Traditionele laminaatvloeren
Lengte: 120 cm - Breedte: 19cm
Dikte: 7 mm een,twee of drie planks design

Creo

€28,95

Laminaatvloeren zonder V-groef
Lengte: 120 cm - Breedte: 19cm Dikte: 7 mm




Quick-Step kwaliteit, ook in de basisreeks
Twee-, drie-, vier-, vijf-, zeven- of tien-stripdessins
Snelle, vlotte installatie met het Uniclic systeem

ExQuisa

€ 37,95

Populaire tegeldecoren met voelbare oppervlaktestructuur

Impressive

8 mm

€ 34,95

Quick-Step Impressive is een collectie laminaatvloeren met een buitengewoon natuurlijke
aanblik en gevoel. De authentieke houtnerven van de planken worden bijvoorbeeld perfect
weerspiegeld in de voegen van de vloer. En dat is niet alles: dankzij een unieke
waterafstotende 'HydroSeal' coating ogen de Impressive laminaatvloeren niet alleen
prachtig, maar zijn ze ook het best tegen water bestand van alle laminaatvloeren die ooit zijn
gemaakt.

Impressive ultra 12mm € 44,95
de voegen met unieke beschermde waterafstotende laag 4v

Majestic

€42,95 m2

Lange en brede planken, mat waterafstotend
Lengte 205cm ,br. 24 cm ,dikte 9,5 mm

