
Natural
Touch 

Ontdek de eindeloze 
mogelijkheden om je creativiteit 

te laten stromen

Get
inspired



Cover beeld: Broad Leaf - Light Sycamore - 418102



Bij mFLOR kiezen we bewust voor duurzame, betrouwbare en veilige 

designvloeren. In het belang van jou én het milieu. Wij combineren 

natuurechte dessins met de allerhoogste kwaliteit materialen. Daardoor 

kan je genieten van een sfeervol en praktisch interieur. Alle comfortabele 

voordelen van PVC vloeren met een uitstraling die niet van echt natuursteen 

of hout te onderscheiden zijn. 

De vloer beslaat een groot oppervlak en is daarmee dé sfeerbepaler voor 

elke ruimte. Het deel dat je het minst snel ‘even’ vervangt. Kies je voor een 

vloer, kies dan bewust. De keuze voor mFLOR is een keuze voor comfort. 

Deze vloeren zijn sterk, stil, warm en licht in onderhoud met een natuurlijke 

uitstraling. Duurzaam en veilig voor een verantwoorde toekomst. Met mFLOR 

creëer je een plek die je beleeft met al je zintuigen. 

Introductie
Een vloer kies je met gevoel 
én verstand. 

Zien
Zie de mooiste, natuurechte 

dessins. Niet te onderscheiden van 

echt hout of steen.

Voelen
Voel de natuurlijke structuren met 

‘mFLOR Natural Touch’.

Horen
Ervaar de aangename akoestiek en 

het prettige loopgeluid.

Ruiken
Geniet van een fris en veilig 

binnenklimaat door de minimale 

emissies.

Proeven
Proef de sfeer die je met een vloer 

kunt creëren. 

Prikkel je zintuigen met mFLOR
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Dryback vloeren zijn dunne 

PVC stroken of tegels. 

Deze designvloeren worden 

op een geëgaliseerde 

ondergrond verlijmd, zodat 

de vloer volledig vastligt.

Dryback 
 20-03 De 20-03 collecties zijn 

ideaal voor een onbezorgde 
vloer voor ieder huishouden. 
Sterk genoeg, dus leef je uit!

Argyll Fir - Warferry
75112

Woburn Woods -  Martinsyde Oak
73803
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Deze PVC vloeren zijn 2 mm 

dik en zijn voorzien van een 

0,3 mm dikke slijtlaag. Hiermee 

zijn de vloeren ruimschoots 

geschikt voor intensief 

huishoudelijk gebruik, maar 

ook voor licht projectmatige 

toepassingen waarin het 

gebruik hoger ligt dan in 

residentiële woningen, zoals in 

hotelkamers.

Argyll Fir - Greyfriars

75110

Reservoir Oak - Drayton
72143

Woburn Woods - Parkhurst Oak

66218

 Reservoir Oak - Lyn
72133

Argyll Fir - Comerford
75170



Argyll Fir
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Comerford
75170

Glenmuir
75111

Warferry
75112

Montrose
75115

Comerford
75170

Serrano
75190

Greyfriars
75110

Afmeting 121,92 x 22,86 cm

Dikte 2,0 mm

Slijtlaag 0,3 mm 

Pakinhoud 12 stroken / 3,34 m2

Gebruiksklasse  23 - Zwaar huishoudelijk gebruik

  31 - Licht projectmatig gebruik

9



Reservoir Oak

Lyn
72133

Ardingly
72136

Broad Fen
72138

Foxcote
72140

Chard
72141

Drayton
72143

Afmeting 121,92 x 22,86 cm

Dikte 2,0 mm

Slijtlaag 0,3 mm 

Pakinhoud 12 stroken / 3,34 m2

Gebruiksklasse  23 - Zwaar huishoudelijk gebruik

  31 - Licht projectmatig gebruik
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Lyn
72133
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Woburn Woods

Macclesfield Pine
65811

Delamere Pine
65812

Mersea Pine
65815

Parkhurst Oak
66218

Bedgebury Oak
66219

Martinsyde Oak
73803

Afmeting 121,92 x 18,42 cm

Dikte 2,0 mm

Slijtlaag 0,3 mm 

Pakinhoud 15 stroken / 3,37 m2

Gebruiksklasse  23 - Zwaar huishoudelijk gebruik

  31 - Licht projectmatig gebruik
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Martinsyde Oak
73803
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Extra sterke collecties voor 
nog meer gemak. Doordat 
de vloeren waterbestendig 
zijn, is schoonmaken ook 
een fluitje van een cent.   

Dryback 
 25-05

Deze PVC vloeren zijn 2,5 mm dik en 

zijn voorzien van een 0,55 mm dikke 

slijtlaag. Daardoor zijn deze vloeren 

geschikt voor intensief projectmatig 

gebruik waarbij grote aantallen 

mensen over de vloer komen, zoals 

winkels, scholen, restaurants, 

publieke gebouwen en winkelcentra. 

Uiteraard zijn deze collecties ook 

meer dan geschikt voor woningen 

of kantoren aan huis. Doordat deze 

collecties nog sterker zijn, wordt extra 

lang woonplezier gegarandeerd.

Bramber Chestnut - Miglio
81611

Nuance - Off Grey
44116
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De 25-05 collecties zijn in vele 

variaties beschikbaar. Denk 

hierbij aan collecties met 

Natural Touch, voor vloeren 

die er niet alleen natuurlijk uit 

zien, maar ook zo voelen! Zie 

pagina 30 voor alle Authentic 

collecties, die voorzien zijn van 

Natural Touch!

Think outside the box! 

Onze vloeren laten de vloer er 

niet alleen prachtig uitzien, maar 

kunnen ook aangebracht worden 

op trappen of zelfs wanden! 

Bekijk ook onze Inspiratie 

pagina’s voor meer ideeën.

Fonteyn - Haddeo
41613

Estrich Stone - Light Grey
59221

Estrich Stone - Light Grey
59221

Nuance - Charcoal
44119

Broad Leaf - Pure Sycamore
41822



Abstract
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Chocolate Black
53121

Blast Bronze
53122

Asp Grey
53124

Coffee Brown
53125

Downton Brown
53126

Spark Almond
53127

Chocolate Black
53121

Afmeting 91,44 x 45,72 cm

Dikte 2,5 mm

Slijtlaag 0,55 mm 

Pakinhoud 8 tegels / 3,34 m2

Gebruiksklasse  33 - Zwaar projectmatig gebruik

  42 - Gemiddeld industrieel gebruik
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Bramber Chestnut

Pippuria
81603

Sesamo
81605

Alforf
81607

Miglio
81611

Nutmeg
81601

Afmeting 150 x 23 cm

Dikte 2,5 mm

Slijtlaag 0,55 mm 

Pakinhoud 10 stroken / 3,45 m2

Gebruiksklasse  33 - Zwaar projectmatig gebruik

  42 - Gemiddeld industrieel gebruik
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Miglio
81611
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Pure Sycamore
41822

Broad Leaf

20



Light Sycamore
41810

Dark Sycamore
41813

Warm Sycamore
41815

Smoky Sycamore
41817

Pure Sycamore
41822

Grey Sycamore
41828

Afmeting 121,92 x 18,42 cm

Dikte 2,5 mm

Slijtlaag 0,55 mm 

Pakinhoud 15 stroken / 3,37 m2

Gebruiksklasse  33 - Zwaar projectmatig gebruik

  42 - Gemiddeld industrieel gebruik

De Broad Leaf collectie is ook 

verkrijgbaar als Parva Broad Leaf, 

zie pagina 40.
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Grey
59211

Brown
59212

Anthracite
59213

Estrich Stone

Afmeting 60,96 x 60,96 cm

Dikte 2,5 mm

Slijtlaag 0,55 mm 

Pakinhoud 9 tegels / 3,34 m2

Gebruiksklasse  33 - Zwaar projectmatig gebruik

  42 - Gemiddeld industrieel gebruik
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Light Grey
59221

Light Grey
59221

White
59223

Beige
59231
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Fonteyn

Corfe
41611

Barle
41612

Haddeo
41613
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Corfe - 41611
3,4 mm zwarte voegstrips

Afmeting 91,44 x 91,44 cm

Dikte 2,5 mm

Slijtlaag 0,55 mm 

Pakinhoud 6 tegels / 5,02 m2

Gebruiksklasse  33 - Zwaar projectmatig gebruik

  42 - Gemiddeld industrieel gebruik

Simene
41614

Corrie
41615

Alphin
41616
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Nuance
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Off Grey
44116

Off Grey*
44116

Blue Grey*
44117

Charcoal*
44119

Duck Egg Blue
54446

Greyline
54447

Off White*
44115

Afmeting 91,44 x 45,72 cm

Dikte 2,5 mm

Slijtlaag 0,55 mm 

Pakinhoud 8 tegels / 3,34 m2

Gebruiksklasse  33 - Zwaar projectmatig gebruik

  42 - Gemiddeld industrieel gebruik

De Nuance collectie is ook verkrijg-

baar als Solcora (klik) vloeren.

* Ook verkrijgbaar in de afmeting 

91,44 x 91,44 cm. Kijk op 

www.mflor.com voor meer informatie.
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Shady Larch
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Grano
81503

Clavos
81506

Mostaza
81508

Pardo
81509

Pepe Nero
81510

Rafia
81502

Afmeting 150 x 23 cm

Dikte 2,5 mm

Slijtlaag 0,55 mm 

Pakinhoud 10 stroken / 3,45 m2

Gebruiksklasse  33 - Zwaar projectmatig gebruik

  42 - Gemiddeld industrieel gebruik

Clavos
81506
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Door de toevoeging van ‘Natural 

Touch’ (ook bekend als In 

Register Embossing’) loopt de 

oppervlaktestructuur van de vloer 

exact gelijk aan het dessin. 

Natural 
Touch

Onze Authentic 
collectie is met 
recht de meest 
authentieke 
designvloer. 

Voel het
verschil

Authentic Oak XL - Calabria 
56313 

30



Knoesten zien is knoesten 

voelen. Bovendien werken 

de Authentic collecties 

met 2 verschillende 

dessins. Voor de meest 

natuurlijke kleurvariatie en 

dessinverloop. 

Authentic Plank - Dolche
81027
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Authentic Lake - Grafham
83315

Je ziet het, 
je voelt het. 



Authentic Lake

Rutland
83313

Grafham
83315

Abberton
83317

Ullswater
83319

Windermere
83321

Derwent
83322

Rutland
83313

Afmeting 150 x 22,86 cm

Dikte 2,5 mm

Slijtlaag 0,55 mm 

Pakinhoud 10 stroken / 3,43 m2

Gebruiksklasse  33 - Zwaar projectmatig gebruik

  42 - Gemiddeld industrieel gebruik

32



De Authentic Lake collectie 

is ook verkrijgbaar als Solcora 

(klik) vloeren.
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Authentic Oak XLNIEUW

Calabria 
56313 

Afmeting 150 x 23 cm

Dikte 2,5 mm

Slijtlaag 0,55 mm 

Pakinhoud 10 stroken / 3,45 m2

Gebruiksklasse  33 - Zwaar projectmatig gebruik

  42 - Gemiddeld industrieel gebruik

Piedmont
56314

Apulia
56315

Liguria
56316

Lombardia
56317

Sardinia
56319

Calabria 
56313 
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De Authentic Oak XL collectie is ook 

verkrijgbaar als Parva Oak (pagina 42) 

en als Solcora (klik) vloeren.
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Authentic Plank
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Shade
81015

Verde
81013

Sylvian
81014

Shade
81015

Dolche
81027

Ferne
81031

Sartor
81033

Glenn
81032

Mocha
81011

Afmeting 121,92 x 18,42cm

Dikte 2,5mm

Slijtlaag 0,55mm 

Pakinhoud 15 stroken / 3,37m2

Gebruiksklasse  33 - Zwaar projectmatig gebruik

  42 - Gemiddeld industrieel gebruik
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Door de unieke afmeting leg je de 

vloer eenvoudig in een populair 

visgraat motief. Of combineer met 

grotere afmetingen en creëer een 

borderrand met of zonder voegstrips. 

Iedereen kan een vloer met zijn eigen 

design en identiteit creëren. De 

mogelijkheden zijn eindeloos.

Parva
De Parva 
collecties 
bieden 
creatieve 
vrijheid.

 Parva  Oak - Lombardia
41217

Parva Broad Leaf - Warm Sycamore
40815
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Visgraat vloeren zijn enorm 

populair. Het klassieke parket

patroon, gecombineerd met de 

praktische voordelen van een 

PVC vloer biedt het beste van 

2 werelden. 

Varieer in formaat 
en patroon en 
creeer jouw unieke 
vloer!

Parva Broad Leaf - Pure Sycamore
40822

Parva B
road Leaf - Light Sycam

ore
40810

Parva Broad Leaf - Dark Sycamore
40813

Parva Broad Leaf - Grey Sycamore
40828

Parva B
road Leaf - Sm

oky Sycam
ore

40817



Parva Broad Leaf (Plus)

40



Smoky Sycamore
40817

Afmeting 60,96 x 11,43 cm

Dikte 2,5 mm

Slijtlaag 0,55 mm 

Pakinhoud 48 stroken / 3,34 m2

Gebruiksklasse  33 - Zwaar projectmatig gebruik

  42 - Gemiddeld industrieel gebruik

De Parva Broad Leaf (Plus) 

collectie is ook verkrijgbaar als 

Broad Leaf, zie pagina 20.
Light Sycamore
40810

Dark Sycamore
40813

Warm Sycamore
40815

Smoky Sycamore
40817

Pure Sycamore
40822

Grey Sycamore
40828
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Parva OakNIEUW

Lombardia
41217

Afmeting 60,96 x 11,43 cm

Dikte 2,5 mm

Slijtlaag 0,55 mm 

Pakinhoud 48 stroken / 3,34 m2

Gebruiksklasse  33 - Zwaar projectmatig gebruik

  42 - Gemiddeld industrieel gebruik

Piedmont
41214

Apulia
41215

Liguria
41216

Lombardia
41217

Sardinia
41219

Calabria
41213
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De Parva Oak collectie is ook 

verkrijgbaar als Authentic 

Oak XL, zie pagina 34.
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De tijd dat alle vloeren 
recht werden gelegd 
ligt al lang achter ons. 
Het gebruik van ruimtes 
loopt organisch in elkaar 
over, daar spelen we 
bij mFLOR op in. Onze 
vloeren bieden ruimte voor 
creativiteit. Denk hierbij 
aan diverse legpatronen, 
het combineren van 
verschillende kleuren en 
formaten, het toevoegen 
van voegstrips of het 
doorlopen van de vloer op 
de wand of trap. Keuzes te 
over. Nieuwsgierig? 
Get Inspired!

Mix & match verschillende 

kleuren en contrasten om zo een 

bijzondere en levendige ruimte 

creëren.

Mix & Match

Legpatronen
Denk ‘outside the box’ door jouw vloer 

diagonaal of in een visgraatmotief te leggen. 

Get
inspired

Argyll Fir - Greyfriars - 75110
Argyll Fir - Comerford - 75170

Parva Broad Leaf - Warm Sycamore
40815
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Zoning
Zoning is ook wel bekend 

als ‘interior landscaping’. 

Door een bepaald deel van 

de ruimte een andere vloer 

te geven worden eenvoudig 

verschillende ‘zones’ in een 

open ruimte gecreëerd.

Trappen en 
wanden
mFLOR vloeren zijn multi-

functioneel. Ze kunnen niet alleen 

op de vloer, maar ook op diverse 

andere oppervlakken verwerkt 

worden. Denk hierbij eens aan de 

trap of laat de vloer doorlopen op 

de wand!

Met het toepassen 

van voegstrips kan 

een heel andere look 

gecreëerd worden. 

Voegstrips

Authentic Plank - Glenn - 81032
3,4 mm zwarte voegstrips

Vloer: Authentic Plank - Dolche - 81027
Wand: Authentic Plank - Glenn - 81032

Abstract - Blast Bronze - 53122
Broad Leaf - Smoky Sycamore - 41817



mFLOR biedt een scala aan 
mogelijkheden om jouw 
creativiteit de vrije hand 
te geven. Mix & match 
verschillende kleuren en 
contrasten om zo een 
bijzondere en levendige 
ruimte creëren.

Mix & 
Match

Argyll Fir - Greyfriars - 75110
Argyll Fir - Comerford - 75170



Door verschillende kleuren binnen 

eenzelfde dessin te gebruiken kan 

een je een unieke, persoonlijke vloer 

ontwerpen en breng je een speelse, 

nonchalante touch aan in jouw 

interieur. 

Argyll Fir - Greyfriars - 75110
Argyll Fir - Comerford - 75170
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Leg
patronen
Denk ‘outside the 
box’ door jouw vloer 
diagonaal of in een 
visgraatmotief te 
leggen. 

mFLOR biedt ruime mogelijkheden om 

creativiteit te verwerken in een persoonlijke 

en unieke vloer. Bijvoorbeeld door diverse 

legrichtingen toe te passen, of door te 

werken met verschillende afmetingen van 

stroken binnen een collectie.

Parva Broad Leaf - Light Sycamore
40810

Parva Broad Leaf - Pure Sycamore - 40822
Border: Broad Leaf - Pure Sycamore - 41822
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Zoning is ook wel 
bekend als ‘interior 
landscaping’. Door 
een bepaald deel van 
de ruimte een andere 
vloer te geven worden 
eenvoudig verschillende 
‘zones’ in een open 
ruimte gecreëerd.

Zoning

50



Dit kan je doen door andere 

legrichtingen of patronen te 

gebruiken, maar ook door voor 

een geheel andere kleur of 

soort dessin te kiezen. 

Abstract - Blast Bronze - 53122
Broad Leaf - Smoky Sycamore - 41817

Abstract - Blast Bronze - 53122
Broad Leaf - Smoky Sycamore - 41817
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mFLOR vloeren zijn 
multifunctioneel. Ze 
kunnen niet alleen op de 
vloer, maar ook op diverse 
andere oppervlakken 
verwerkt worden. Denk 
hierbij eens aan de trap of 
laat de vloer doorlopen op 
de wand!

Trappen 
en wanden

Door de vloer door te trekken 

naar andere oppervlakken 

ontstaat een bijzonder 

effect. Bovendien worden 

de onderhoudsvriendelijke 

eigenschappen van de vloer 

nu ook doorgevoerd op de 

trap of wand.

Broad Leaf - Pure Sycamore
41822

52



Reservoir Oak - Broad Fen
72138
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Voegstrips
Met het toepassen van 
voegstrips bij de PVC 
vloer kan een heel andere 
look gecreëerd worden. 
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Denk hierbij aan voegstrips 

aan de lange zijden bij houten 

vloeren, of aan voegen van een 

tegelvloer. Zo geef je een heel 

andere dimensie aan de vloer! 

Fonteyn - Corfe - 41611
3,4 mm zwarte voegstrips

Authentic Plank - Glenn - 81032 
3,4 mm zwarte voegstrips
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Duurzaam & 
ecologisch 
verantwoord

Over
mFLOR
Bij mFLOR kiezen we bewust voor 
duurzame, betrouwbare en veilige 
designvloeren. In het belang van 
jou én het milieu. Wij combineren 
natuurechte dessins met de 
allerhoogste kwaliteit materialen. 
Daardoor kan je genieten van een 
sfeervol en praktisch interieur. 
Alle comfortabele voordelen van 
PVC vloeren met een uitstraling 
die niet van echt natuursteen of 
hout te onderscheiden zijn. 

Productopbouw
PVC vloeren van mFLOR zijn 

opgebouwd uit verschillende lagen, 

waarbij mFLOR bij iedere laag 

bewuste keuzes maakt om zo een 

kwalitatief hoogwaardig product te 

kunnen aanbieden. Ieder detail is 

weloverwogen en draagt bij aan de 

kwaliteit en uitstraling van de vloer.

De wereld is van ons allemaal. 

Daarom investeren wij continu 

in milieuvriendelijke producten 

en productieprocessen. 
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Veiligheid 
en welzijn

Product 
eigenschappen
mFLOR vloeren hebben vele 

positieve eigenschappen 

die zorgen voor jarenlang 

plezier van een mooie, 

veilige en zorgeloze vloer. 

Een geruste basis voor een 

aangenaam interieur.

Geniet van een gezond 

binnenklimaat. Een vloer 

van mFLOR verhoogt 

het gevoel van welzijn en 

voorkomt of vermindert 

allergieën. In tegenstelling 

tot kille materialen zoals 

natuursteen en tegels, 

geven onze designvloeren 

een comfortabel gevoel 

aan de voeten. 

Certificeringen
mFLOR vloeren zijn bewuste vloeren. Uiteraard onderbouwen 

wij dit door alle aspecten te testen en te certificeren. 

Een designvloer voor elke stijl 

en smaak, met de natuur als 

bron van inspiratie.

Design



Duurzaam & 
ecologisch 
verantwoord

Woburn Woods - Parkhurst Oak
66218



Duurzaam & 
ecologisch 
verantwoord Milieu

De wereld is van ons allemaal. Daarom 

investeren wij continu in milieuvriendelijke 

producten en productieprocessen. 

Zo beschikken onze fabrieken over de 

ISO-14001 certificering. Dit houdt in dat het 

effect van de productie neutraal is op de 

lokale omgeving. 

Minimaal volume
mFLOR producten zijn ontwikkeld voor 

maximale slijtvastheid met een minimaal 

gewicht. De producten zijn slechts enkele 

millimeters dik. Zo minimaliseren we de 

energiekosten van het transport.

Lange levensduur
De hoge kwaliteit en slijtvastheid van onze 

mFLOR producten zorgen voor een lange 

levensduur. Op onze vloeren bieden wij maar 

liefst 20 jaar garantie!

Gemakkelijk schoon te maken
Door de fysieke eigenschappen van mFLOR 

zijn de vloeren gemakkelijk schoon te 

maken. Met een beperkte hoeveelheid water 

en zonder schadelijke chemische stoffen. 

Veilige samenstelling
mFLOR voldoet aan alle eisen gesteld door 

de ‘European Chemicals Agency (ECHA)’. 

Zij werken met het systeem ‘Registration, 

Evaluation, Authorisation and restriction 

of Chemicals (REACH)’ waarbij onze 

producten geschikt zijn voor alle mogelijke 

toepassingen. Dit is vergelijkbaar met de 

gestelde eisen aan bijvoorbeeld speelgoed 

en verzorgingsartikelen voor kinderen. 

Ftalaatvrij
Door een bewuste keuze voor kwalitatief 

hoogwaardige grondstoffen kan mFLOR 

een veilige, gezonde én ftalaatvrije design-

vloer garanderen. Ecologisch verantwoord 

voor jouw veiligheid. Voor nu én voor 

volgende generaties.

Recyclebaar
Onze vloeren zijn volledig recyclebaar. 

Door onze keuze voor de puurste 

grondstoffen, zijn wij er ook zeker van dat 

onze vloeren geen schadelijke stoffen 

afgeven aan andere producten van 

gerecycled materiaal. Zo dragen we bij aan 

het elimineren van het gebruik van deze 

schadelijke stoffen. 



Filmlaag
De exclusieve, realistische 

filmlaag die dankzij het 

productieproces de warmste, 

meest natuurlijke kleuren en 

dessins weergeeft.

Productopbouw 
Dryback PU laag

De PU laag geeft de vloer nog 

een extra bescherming en een 

extra matte afwerking.

PVC vloeren van 
mFLOR zijn opgebouwd 
uit verschillende lagen, 
waarbij mFLOR bij 
iedere laag bewuste 
keuzes maakt om 
zo een kwalitatief 
hoogwaardig product 
te kunnen aanbieden. 
Ieder detail is 
weloverwogen en heeft 
invloed op de kwaliteit 
en uitstraling van de 
vloer.
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Slijtlaag
De krachtige slijtlaag beschermt 

de vloer tegen intensief gebruik 

en maakt de vloer extra kras- en 

vlekbestendig. 

PVC rug
–  Zeer dimensioneel stabiele rug uit 

100% pure, A kwaliteit, ftalaatvrije 

PVC. Dit zorgt voor een duurzaam, 

veilig en emissie-arm product met 

topprestaties op het gebied van 

stabiliteit.

–  De PVC rug is veerkrachtig, voelt 

comfortabel aan en zorgt voor een 

prettig loopgeluid.

–  De PVC rug is waterbestendig 

en daardoor in het gehele huis 

toepasbaar en eenvoudig te 

reinigen!



Product
eigenschappen

mFLOR vloeren hebben vele positieve 
eigenschappen die zorgen voor 
jarenlang plezier van een mooie, veilige 
en zorgeloze vloer. Een geruste basis 
voor een aangenaam interieur.

Woburn Woods - Bedgebury Oak
66219
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mFLOR vloeren zijn ijzersterk en voorzien 

van een onverwoestbare slijtlaag. Hierdoor 

gaan de vloeren jarenlang mee, ook bij 

intensief gebruik! 

Sterk

De vloeren van mFLOR dragen bij aan een 

aangename akoestiek. Dit komt door de 

veerkrachtige eigenschappen van PVC, 

wat loopgeluiden minimaliseert. 

Stil

Onze vloeren beschikken over isolerende 

eigenschappen waardoor de vloer 

aangenaam aanvoelt. Bovendien zijn 

de vloeren uitermate geschikt voor 

vloerverwarming en -koeling!

Warm

De mFLOR vloer voelt niet alleen 

aangenaam aan qua temperatuur, maar is 

ook comfortabel zacht aan de voeten. 

mFLOR vloeren zijn kras- en 

vlekbestendig. Wel zo gemakkelijk 

wanneer er iets op de vloer valt.

Comfortabel

Kras- en vlekbestendig

PVC vloeren zijn waterbestendig. Dat is 

niet alleen prettig bij het schoonmaken, 

maar maakt ook dat de vloer toepasbaar is 

in alle ruimtes, van kantoor tot woonkamer, 

van keuken tot toilet en badkamer. 

Door de keuze voor de beste grondstoffen, 

garandeert mFLOR een kwaliteitsproduct, 

zonder dat er toevoegingen nodig zijn. Niet 

alleen veilig, maar ook 100% stabiel.

Al onze vloeren zijn duurzaam en volledig 

recyclebaar. Daarnaast wordt er bij het 

productieproces van onze PVC vloeren rekening 

gehouden met de invloed op de omgeving.

Doordat mFLOR vloeren veerkrachtig zijn, 

blijven er geen permanente indrukken in 

de vloer achter. Zware meubelstukken of 

naaldhakken vormen geen enkel probleem. 

mFLOR garandeert een lange levensduur 

voor haar vloeren; maar liefst 20 jaar!

Waterbestendig

Stabiel

Recyclebaar 

Geen blijvende drukplekken

Kwaliteitsgarantie 



De natuur als bron 
van inspiratie
De natuur kenmerkt zich 

door een eindeloze variatie in 

kleur en patroon. Geen boom, 

steen of plant is hetzelfde. Een 

basisprincipe voor de dessins van 

mFLOR. Geen plank is hetzelfde 

en door het verschuiven van 

het design en de toegepaste 

kleurvariatie, ontstaat een 

natuurlijke vloer die niet van echt 

te onderscheiden is. Een uniek 

patroon zonder herhalingen, dat 

zie je, dat beleef je.

mFLOR 
Design

Een designvloer voor elke stijl en smaak
Trends variëren van seizoen tot seizoen. In het ontwerpproces van onze 

vloeren staat een tijdloze uitstraling centraal, zodat je jouw interieur kunt 

wijzigen naar smaak en trend. Alle dessins worden door mFLOR zelf ontworpen, 

ontwikkeld en geproduceerd. Daardoor is elke vloer uniek en exclusief. Deze 

dessins combineren we met state-of-the-art productietechnieken waardoor we 

de meest intense kleuren en diepe, accurate structuren kunnen aanbrengen. 

Elke 
vloer is 
uniek en 
exclusief

Geinspireerd door 
de natuur, dat zie je, 
dat beleef je
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Voel het verschil: 
Natural Touch
De Natural Touch techniek 

van mFLOR is ook bekend 

als ‘In Register Embossing’. 

Dit betekent dat de 

oppervlaktestructuur van de 

vloer exact gelijk loopt aan 

het dessin. Knoesten zien is 

knoesten voelen. Dat noemen 

wij Natural Touch. Alle mFLOR 

‘Authentic’ collecties zijn 

voorzien van deze Natural 

Touch. Bovendien werken de 

Authentic collecties met 2 

verschillende dessins. Voor de 

meest natuurlijke kleurvariatie 

en dessinverloop. Dit is met 

recht de meest authentieke 

designvloer.

Varieer in formaat
Van reguliere houten planken, 

tot extra lange en brede 

varianten, tot indrukwekkend 

grote tegels. De mFLOR vloeren 

zijn verkrijgbaar in diverse 

afmetingen, afhankelijk van het 

dessin. Op zoek naar creatieve 

vrijheid? De mFLOR Parva 

collecties hebben een uniek 

formaat waardoor deze onder 

andere gelegd kunnen worden 

in het populaire visgraatmotief. 

Iedereen kan een vloer met 

zijn eigen design en identiteit 

creëren, de mogelijkheden zijn 

eindeloos. 

Iedereen kan 
een vloer 
met zijn 
eigen design 
en identiteit 
creeeren

Parva Oak - Lombardia
41217



Geniet van een gezond 
binnenklimaat
Onze vloeren voldoen ruimschoots 

aan alle strenge veiligheidsnormen. Zo 

garanderen wij een fris en aangenaam 

binnenklimaat, zonder vervelende 

ervaringen met hoofdpijn of nare geuren 

door emissies.

Al onze producten zijn gecertificeerd met 

het ‘Indoor Air Quality Gold Standard’ van 

Eurofins, een onafhankelijk, internationaal 

gerenommeerd testlaboratorium. De 

daarbij toegestane emissiewaarden liggen 

veel lager dan bij iedere andere nationale 

standaard. Ook hierbij overtreft mFLOR 

ruimschoots deze strenge normen. Kies 

voor een gerust gevoel. 

mFLOR 
Veiligheid 
en welzijn

Welzijn en hygiëne
De beschermende toplaag 

van mFLOR vloeren weert 

huisstofmijt en andere allergenen. 

De vloer is waterbestendig, 

makkelijk in onderhoud en 

schoonmaak waardoor agressieve 

schoonmaakmiddelen niet nodig 

zijn. Zo verhoogt een mFLOR 

vloer het gevoel van welzijn en 

worden allergieën voorkomen of 

verminderd.

Atmysphere

Omdat we veel tijd binnen 

doorbrengen, is een gezond 

binnenklimaat essentieel. 

Atmysphere is de term die het 

belang aangeeft van vloeren voor 

onze totale beleving van welzijn.

66



Akoestiek en temperatuur
In tegenstelling tot kille materialen 

zoals natuursteen en tegels, 

geven onze designvloeren een 

comfortabel gevoel aan de 

voeten. Bovendien dragen mFLOR 

vloeren bij aan het dempen en 

absorberen van loopgeluid. Het 

veerkrachtige materiaal biedt 

een aangename akoestiek en een 

prettige temperatuurbeleving. 

Daarnaast zijn ze zeer geschikt voor 

vloerverwarming en -koeling. Dat 

maakt het verschil in elk ruimte.

Onze 
designvloeren
voelen 
comfortabel 
zacht aan 
de voeten



mFLOR 
Certificeringen

Alle keuzes die wij maken bij het vervaardigen van 

onze vloeren worden weloverwogen genomen, 

waarbij het belang van veiligheid, duurzaamheid en 

betrouwbaarheid voorop staat. Hiermee bieden wij een 

geruste basis voor een aangenaam interieur. Een vloer 

waarvoor je kiest met gevoel én verstand. 

Uiteraard onderbouwen wij dit door alle aspecten te 

testen en te certificeren. Niet alleen ons eindproduct, 

maar ook het gehele productieproces wordt continu 

getest, gecontroleerd en gecertificeerd. Hiermee 

zorgen wij ervoor dat onze producten ook een 

belangrijke bijdrage kunnen leveren aan ‘duurzame 

gebouwen’, die volgens protocollen zoals LEED of 

BREEAM gebouwd of gerenoveerd worden.

mFLOR vloeren 
zijn bewuste 
vloeren

Productieproces - ISO certificeringen 
De mFLOR fabrieken beschikken zowel over de 

ISO 9001 certificering (wereldwijde norm voor 

kwaliteitsbeheer) als de ISO 14001 certificering 

(internationale norm voor milieumanagement). 

Deze onafhankelijke certificeringen tonen aan dat 

kwaliteit en duurzaamheid bij mFLOR hoog in het 

vaandel staan. Wij investeren continu om deze 

standaarden hoog te houden en zo onze bijdrage te 

leveren aan onze ecologische verantwoordelijkheid 

en kwaliteit te blijven garanderen, in alle opzichten. 

We dragen bij aan 
  een betere wereld
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Certificeringen op emissies en 
luchtkwaliteit binnenshuis 
Emissies zijn Vluchtige Organische Stoffen die vrijkomen na de 

bewerking van een product. Een bekend voorbeeld is de geur van een 

nieuwe auto. Deze geur wordt veroorzaakt door emissies. Na verloop 

van tijd worden deze steeds minder. De hoeveelheid emissies die 

vrijkomen is afhankelijk van de kwaliteit van het product. Hoe meer 

emissies, hoe meer last ervaren kan worden, met vervelende klachten 

Bij mFLOR stellen we veiligheid en gezondheid boven alles. 

Om die reden voldoen onze designvloeren niet alleen aan 

de strengste normen van ECHA voor interieurtoepassingen, 

maar voldoen ze zelfs aan dezelfde norm die gesteld is voor 

kunststof materialen in speelgoed en kinderverzorgings-

artikelen die in de mond gestopt mogen worden. mFLOR 

maakt enkel gebruik van een ftalaatvrije weekmaker. Als het 

aan onze productie ligt, kan er van de vloer gegeten worden.

Chemicaliën die schadelijk kunnen 

zijn voor de gezondheid of het 

milieu worden in Europa centraal 

geclassificeerd door de ‘European 

Chemicals Agency (ECHA)’ in het 

Europees Regelement nr. 1907/2006. Dit 

gebeurt door middel van het systeem 

‘Registration, Evaluation, Authorisation 

and restriction of Chemicals (REACH)’. 

Voor specifieke producten met een 

hoog risico, zoals speelgoed en 

kinderverzorgings artikelen die in de 

mond gestopt mogen worden, is exact 

voorgeschreven welke chemicaliën 

(waaronder ftalaten) er wel of niet 

in mogen voorkomen en in welke 

hoeveelheden. Deze eisen zijn veel 

strenger dan voor andere producten, 

zoals vloeren of meubels.

zoals hoofdpijn als gevolg. Aangezien er veel 

tijd op een vloer doorgebracht wordt, is het 

van belang dat deze emissies tot een minimum 

worden beperkt. 

Europese normen voor wat betreft de emissies 

zijn er helaas nog niet. Nederland kent 

bijvoorbeeld helemaal geen norm, sommige 

landen hebben een eigen norm opgesteld, maar 

deze zijn allemaal verschillend qua inhoud. 

Naast de verschillende landelijke normen, 

zijn er diverse vrijwillige normen voor dit 

onderwerp ontwikkeld. Al deze normen worden 

beoordeeld door middel van gestandaardiseerde 

laboratorium testmethodes.

Productsamenstelling - REACH
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Al deze verschillende normen kunnen voor 

nogal wat verwarring zorgen. Daarom heeft 

Eurofins, een vooraanstaand, internationaal 

testlaboratorium, een eigen, meer 

uitgebreide ‘Indoor Air Quality’ 

norm ontwikkeld. Een uitbreiding daarop 

is de ‘Indoor Air Quality Gold Standard’, 

waarbij op een nog uitgebreider aantal 

stoffen getest wordt en de toegestane 

emissies nog lager zijn dan bij ieder andere 

nationale norm. Met deze norm wordt dus 

meer dan voldaan aan alle normen binnen 

en buiten Europa. Denk hierbij aan:

- Belgische VOS regelgeving

- Duitse AgBB / AGB

-  Franse certificeringsprogramma 

‘Émissions dans l’air intérieur’ 

(A+ certificering)

Omdat gezondheid en milieu voor 

mFLOR heel belangrijk zijn, beschikken 

al onze designvloeren over zeer lage 

emissiewaarden. Niet voor niets zijn al onze 

producten voorzien van het Eurofins Indoor 

Air Certificate Gold, waarbij onze producten 

meer dan voldoen aan de aller strengste 

eisen. 

Duurzaam bouwen – 
LEED / BREEAM
Gebouwen worden meer en meer gebouwd 

en vervolgens gecertificeerd volgens een 

integraal duurzaamheidskenmerk. Door 

een project te laten certificeren door een 

duurzaamheidskenmerk zoals BREEAM of 

LEED, kan men aantonen hoe duurzaam een 

project daadwerkelijk is. 

Hiermee toont men onder andere aan dat: 

-  Het project een duurzaam en kwalitatief 

hoogwaardig gebouw is, wat bijdraagt aan 

het reduceren van de operationele kosten.

-  Het gebouw ‘gezond’ is, denk hierbij 

aan klimaat, ventilatie en VOS. Al deze 

omstandigheden hebben weer invloed op 

een hogere productiviteit en een betere 

gezondheid van de mensen. 

Door de lage VOS waarden kunnen 

mFLOR vloeren een goede bijdrage 

leveren aan gebouwen die volgens de 

duurzaamheidskenmerken gecertificeerd 

worden. Ook in de duurzaamheidskenmerken 

zijn internationaal vele variaties. Het Eurofins 

Indoor Air Certificaat Gold dekt de eisen 

die aan VOS gesteld worden door deze 

duurzaamheidskenmerken zoals BREEAM 

NOR, BREEAM NL, BREEAM International, 

WELL Building, GreenTag Australia, SKA 

Rating etc. 



Authentic Lake - Grafham
83315
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mFLOR 
specificaties

mFLOR Specificaties mFLOR 2003 mFLOR 2505

Vloerbedekking to ISO 10581
ISO 14001
ISO 9001

Heterogeen PVC

√

√

Heterogeen PVC

√

√

ISO 24340 Dikte van de slijtlaag 0,30 mm + Polyurethaan 0,55mm + Polyurethaan

ISO 24346 Totale dikte 2,0 mm 2,5 mm

ISO 23997 Gewicht ca, +/ 3,530 kg/m2 ca, +/ 4,270 kg/m2

ISO 23999 Dimensionale stabiliteit In lengterichting: 0,05%

In dwarsrichting: 0,05%

In lengterichting: 0,05%

In dwarsrichting: 0,05%

EN 1081 Electrische weerstand Horizontaal: 2 x 1011 Ω

Verticaal: 2 x 1011 Ω

Horizontaal: 1,5 x 1011 Ω

Verticaal: 1,2 x 1013 Ω

EN 1815  Statische elektrische neiging

(antistatisch)

Rubberen schoen: 0,6kV Rubberen schoen: 0,3kV

ISO 101401 Maximum accoustische isolatie Lw 3dB Lw 1dB

ISO 354 Maximum geluidsabsorbtie α w 0,05 α w 0,05

EN 12667 / ISO 8302 Thermische weerstand 0,0089 m2 K/W 0,010 m2 K/W

EN 135011  1:2007 Brandgedrag Bfl  s1 Bfl  s1

ISO 243431 Restindruk 0,03 mm 0,05 mm

ISO 4918 Rolstoeltest √ √

EN 13893 Slipweerstand 0,4mμ 0,4mμ

ISO 10582 Gebruiksklasse 23  Zwaar huishoudelijk gebruik

31  Licht projectmatig gebruik

33  Zwaar projectmatig gebruik

42  Gemiddeld industrieel gebruik

ISO 26987 Kleuring en weerstand tegen 

chemicaliën

Class O  Good Class O  Good

ISO 24344A Flexibiliteit 20 mm 20 mm

EN 71 Toxiciteit Niet giftig Niet giftig

EN ISO 105 B02 Kleurvastheid 68, Afhankelijk van design 68, Afhankelijk van design

Vloerverwarming 28°C 28°C 

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

A+



Op www.mflor.com vind 
je nog meer informatie en 
afbeeldingen van al onze 
collecties.

Stalen
Om een goede keuze te maken, gaat er 

niets boven het echte product te zien, 

voelen en vergelijken. Daarom bieden wij 

een gratis PVC stalen service aan. Vraag 

kosteloos maximaal 3 A4 stalen aan op  

www.mflor.com en de stalen worden 

binnen enkele dagen thuisbezorgd.

Brochures
Al onze brochures zijn ook online te 

vinden op www.mflor.com en kunnen 

uiteraard ook gedownload worden.

Ontdek
mFLOR

Broad Leaf - Smoky Sycamore
41817

Authentic Plank - Sartor
81033

Shady Larch - Grano
81503
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Visualiser
De vloerkeuze bepaalt voor een groot deel de sfeer 

en uitstraling van een ruimte. Deze belangrijke keuze 

is moeilijk te maken van een afbeelding of enkel 

een staal. Om een goede indruk te krijgen van het 

gehele dessin, het kleurverloop en het effect van 

bijvoorbeeld een legpatroon is het van belang om de 

vloer in een groter geheel te zien. Gebruik daarom 

de Visualiser van mFLOR! Binnen de visualiser kan 

je alle mFLOR vloeren uitproberen in verschillende 

ruimtes, zoals woonkamers, slaapkamers, keukens en 

badkamers. Varieer in sfeer door verschillende ruimtes 

uit te proberen en experimenteer met verschillende 

collecties, kleuren, legpatronen en voegstrips. De 

Visualiser geeft een indruk van de vloeren op een 

groter oppervlak en biedt de mogelijkheid om jouw 

keuzes eenvoudig te vergelijken. Ontdek het zelf!

Op zoek naar een mFLOR 

Dealer bij jou in de buurt? 

Die vind je gemakkelijk op 

www.mflor.com



Klik
&Klaar!
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Solcora rigid core vloeren zijn een volledig nieuw type vloeren, speciaal 

ontworpen om veeleisende omstandigheden te overbruggen. Doordat deze 

vloeren voorzien zijn van een supersterke klikverbinding, kunnen ze zwevend 

gelegd worden. Zo kunnen Solcora vloeren gemakkelijk over een oneffen 

vloer gelegd worden, snel en eenvoudig. Zonder (blijvende) aanpassingen 

aan de ondergrond! Ook kan de vloer weer eenvoudig verwijderd worden bij 

bijvoorbeeld een verhuizing. 

Zo combineert Solcora de comfortabele voordelen 

van pvc vloeren (zoals mFLOR) met een snelle en 

eenvoudige installatie. De ideale vloer voor iedere 

werk- of leefomgeving, klik & klaar!

Klik & Klaar!

Solcora Silence is alles in 1. Voor extra comfort, is deze 

collectie voorzien van een geïntegreerde ondervloer. 

Hierdoor voelt de vloer nog warmer en comfortabeler 

aan en is de installatie nog sneller. De ondervloer 

is immers al verwerkt in de vloer zelf! Bovendien 

beschikt Solcora Silence over de unieke eigenschap 

dat een geluidsreductie van 10 db behaald wordt, zoals 

vereist in de meeste VVE normen.  Solcora Silence is 

uitzonderlijk sterk, comfortabel zacht én stil.

Nieuwsgierig?
Bezoek www.solcora.com  

voor meer informatie en een brochure!
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Abstract √  91,44 x 45,72 2,5 0,55  8 tegels / 3,34 m2 Standaard √

Argyll Fir √  121,92 x 22,86 2,0 0,30  12 stroken / 3,34 m2 Micro √

Authentic Lake √ √ √ √  150,00 x 22,86 2,5 0,55  10 stroken / 3,43 m2 Standaard √

Authentic Oak XLNIEUW √ √ √ √  150,00 x 23,00 2,5 0,55  10 stroken / 3,45 m2 Standaard √

Authentic Plank √ √ √  121,92 x 18,42 2,5 0,55  15 stroken / 3,37 m2 Standaard √

Bramber Chestnut √  150,00 x 23,00 2,5 0,55  10 stroken / 3,45 m2 Standaard √

Broad Leaf √  121,92 x 18,42 2,5 0,55  15 stroken / 3,37 m2 Standaard √

Estrich Stone √  60,96 x 60,96 2,5 0,55  9 tegels / 3,34 m2 Standaard √

Fonteyn √  91,44 x 91,44 2,5 0,55  6 tegels / 5,02 m2 Standaard √

Nuance √ √  91,44 x 45,72 2,5 0,55  8 tegels / 3,34 m2 Standaard √

Nuance √  91,44 x 91,44 2,5 0,55  6 tegels / 5,02 m2 Standaard √

Parva Broad Leaf (Plus) √  60,96 x 11,43 2,5 0,55  48 stroken / 3,34 m2 Standaard √

Parva OakNIEUW √  60,96 x 11,43 2,5 0,55  48 stroken / 3,34 m2 Standaard √

Reservoir Oak √  121,92 x 22,86 2,0 0,30  12 stroken / 3,34 m2 Micro √

Shady Larch √  150,00 x 23,00 2,5 0,55  10 stroken / 3,45 m2 Standaard √

Woburn Woods √  121,92 x 18,42 2,0 0,30  15 stroken / 3,37 m2 Micro √
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Abstract √  91,44 x 45,72 2,5 0,55  8 tegels / 3,34 m2 Standaard √

Argyll Fir √  121,92 x 22,86 2,0 0,30  12 stroken / 3,34 m2 Micro √

Authentic Lake √ √ √ √  150,00 x 22,86 2,5 0,55  10 stroken / 3,43 m2 Standaard √

Authentic Oak XLNIEUW √ √ √ √  150,00 x 23,00 2,5 0,55  10 stroken / 3,45 m2 Standaard √

Authentic Plank √ √ √  121,92 x 18,42 2,5 0,55  15 stroken / 3,37 m2 Standaard √

Bramber Chestnut √  150,00 x 23,00 2,5 0,55  10 stroken / 3,45 m2 Standaard √

Broad Leaf √  121,92 x 18,42 2,5 0,55  15 stroken / 3,37 m2 Standaard √

Estrich Stone √  60,96 x 60,96 2,5 0,55  9 tegels / 3,34 m2 Standaard √

Fonteyn √  91,44 x 91,44 2,5 0,55  6 tegels / 5,02 m2 Standaard √

Nuance √ √  91,44 x 45,72 2,5 0,55  8 tegels / 3,34 m2 Standaard √

Nuance √  91,44 x 91,44 2,5 0,55  6 tegels / 5,02 m2 Standaard √

Parva Broad Leaf (Plus) √  60,96 x 11,43 2,5 0,55  48 stroken / 3,34 m2 Standaard √

Parva OakNIEUW √  60,96 x 11,43 2,5 0,55  48 stroken / 3,34 m2 Standaard √

Reservoir Oak √  121,92 x 22,86 2,0 0,30  12 stroken / 3,34 m2 Micro √

Shady Larch √  150,00 x 23,00 2,5 0,55  10 stroken / 3,45 m2 Standaard √

Woburn Woods √  121,92 x 18,42 2,0 0,30  15 stroken / 3,37 m2 Micro √

De afgebeelde kleuren kunnen licht afwijken van de daadwerkelijke kleuren.

Voor meer informatie over installatie en onderhoud, bezoek onze website www.mflor.com
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