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Laghi Fusine (413928)
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Beautifloor floors 
      for beautiful living



Laghi Fusine (413928)

De Beautifloor Klik Vinyl collectie bestaat uit de series Artisti, Citta, Regione en 
Laghi. In totaal zijn er maar liefst 24 aantrekkelijke uitvoeringen. Hierdoor is er altijd 
een Beautifloor Klik Vinyl vloer te vinden die past bij jouw persoonlijke woonstijl. 
Alle 24 Beautifloor Klik Vinyl uitvoeringen hebben een eigen sortering en voeg. Zo 
is er voor iedere stijl een passende vloer. Onze Beautifloor iconen geven je inzicht 
in deze verschillen. Je vindt de iconen terug onderin bij alle collecties in deze 
brochure.

De Artisti is de nieuwste serie en bestaat uit 6 designs. Deze collectie bestaat uit 
tegels en zijn afgewerkt met een 4-zijdige V-groef. De Citta bestaat uit 4 trendy 
designs. De planken zijn afgewerkt met tweezijdige V-groef. Hierdoor krijgt de 
plank een extra dimensie en creëer je een ruimtelijk effect in jouw woning. De 
Regione serie, bestaat uit 8 designs en zijn eveneens voorzien van een 2-zijdige 
V-groef. De serie Laghi bestaat uit 6 fraaie designs. 

De Klik Vinyl vloeren van Beautifloor zijn allen voorzien van prachtige houtdessins, 
waardoor de vloeren bijna niet van echte houten vloeren te onderscheiden zijn. 
Daarnaast bestaat de Artisti uit prachtige betonlook tegels. Tel daar het eenvoudige 
onderhoud en het comfort bij op en u heeft de ideale vloer gevonden.

De vinyl toplaag van de vloeren is bevestigd op een hoogwaardige en 
vochtwerende HDF tussenlaag, waarbij de onderlaag van kurk is. Hierdoor zijn de 
vloeren uitermate sterk. 

Alle vloeren uit deze collectie zijn uitermate geschikt voor zowel huishoudelijk 
gebruik als voor licht projectmatig gebruik.

   
Wil je meer informatie? Kijk op www.beautifloor.nl.
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Laghi Carazzo (413927)
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Sortering

Embossing

www.beautifloor.nl

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

Klassiek

413973

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

Levendig

413929

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

Expressief

413990

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

Standaard 

Voeg

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

413932

De lengtes van de V2 plank 
zijn afgeschuind. De kopse 
kant sluit naadloos aan. Dit 
geeft een optisch ruimtelijk 
effect met een strakke, 
moderne look. 

Langs de lange zijdes

2413970

Een V4 voeg omlijnt alle  
kanten van het paneel. De 
individuele planken zijn 
zo duidelijk zichtbaar en 
geven de vloer een robuuste 
uitstraling. 

Langs alle zijdes

4413804

Deze PVC vloer heeft een 
textuur die de structuur 
van een tegel realistisch 
weergeeft met verschillende 
dieptes en kleuren. 

Steen

413802

413969 413967
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Afmeting plank
Totale dikte en toplaag 
Aantal m² per pak

Artisti     6 dessins

62 x 45 cm
10 mm - 0,55 mm
1,680 m²

Guardi
413801

Davinci
413802

Donatello
413803

Rafael
413804

Bellini
413805

Bondone
413806

4 4 4

4 4 4



Brescia
413990

Palermo
413987

Bari
413988

Padova
413989

Afmeting plank
Totale dikte en toplaag 
Aantal m² per pak

Citta      4 dessins

181,5 x 23 cm
10 mm - 0,55 mm
2,087 m²
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Afmeting plank
Totale dikte en toplaag 
Aantal m² per pak

Regione      8 dessins

123,5 x 23 cm
10 mm - 0,55 mm
1,704 m²

Umbrie
413966

Veneto
413967

Trentino
413965

Lazio
413973

Campania 
413970

Ligurie
413971

Abruzzen
413969

Piemonte
413968

2 2 2 2

2 2 2 2



Carazzo
413927

Caldaro
413930

Fusine
413928

Ledro
413931

Molveno
413929

Resia
413932
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Afmeting plank
Totale dikte en toplaag 
Aantal m² per pak

Laghi  6 dessins

123,5 x 23 cm
9,5 mm - 0,33 mm
1,704 m²
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Ardennen Hamoir (4009072) Ardennen Hamoir (4009072) 

Beautifloor Klik Vinyl 

Ben jij op zoek naar een vloer die niet alleen mooi, maar ook eenvoudig te installeren en te onderhouden is? Dan is een Beautifloor Klik Vinyl vloer 
de perfecte keuze voor jou. Met behulp van de vloerenzoeker op www.beautifloor.nl kan je eenvoudig de vloer vinden die bij jouw woonsituatie past. 

Comfortabel
Een Klik Vinyl vloer voelt plezierig aan je voeten en is daardoor erg comfortabel. Door de PVC toplaag en de onderlaag van kurk heeft Beautifloor een 
prettig loopgeluid. Je kunt deze vloer ook zonder moeite op vloerverwarming installeren. Tezamen met het geluiddempende en warmte isolerende 
karakter verhoogt deze vloer het woongenot.

Onderhoud
Door het vuilafstotende karakter is de vloer eenvoudig te onderhouden met een stofzuiger of door licht vochtig te reinigen. Om de vloer optimaal 
te beschermen adviseren wij de vloer te voorzien van een polish. Je kunt de inloop van vuil en vocht voorkomen door toepassing van een goede 
schoonloopmat bij alle ingangen van jouw woning. Zowel het juiste onderhoudsproduct als een schoonloopmat zijn bij jouw Beautifloor dealer 
verkrijgbaar.

Makkelijk
Door de Uniclic verbinding is de vloer niet alleen eenvoudig te installeren, maar ook nog eens makkelijk te deïnstalleren. Bij een eventuele verhuizing 
ben je dus niet genoodzaakt een nieuwe vloer aan te schaffen. 

Anti-allergisch
De Beautifloor Klik Vinyl vloeren zijn zeer geschikt voor mensen met een allergie. De vloeren zijn namelijk antibacterieel, antistatisch, vrij van schadelijke 
stoffen en voldoen zelfs aan de zeer strenge eisen op het gebied van schadelijke emissies.

Garantie 
Beautifloor Klik Vinyl vloeren hebben een uitstekende kwaliteit. Mocht er onverhoopt toch iets met jouw vloer gebeuren, dan kan je aanspraak maken 
op jouw jarenlange garantie. Bij aankoop van een vloer ontvang je, afhankelijk van de toepassing, 5 tot 20 jaar garantie.

Voor meer informatie met betrekking tot plaatsing, onderhoud en garantie van je vloer, verwijzen wij je graag naar www.beautifloor.nl.
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Jouw Beautifloor dealer:

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 Klik Vinyl vloerendisplays. De beschikbaarheid van producten of de producten zelf kunnen te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen. 

Inhoud © 2022 door Peitsman B.V. - Beautifloor. Alle rechten voorbehouden. Coverfoto: 413806. Achterkant: 413806.Ve
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