FINESSE FLOOR: REVOLUTIE IN KUNSTSTOF VLOEREN!
> DANKZIJ DE UNIEKE EIGENSCHAPPEN VAN RCB

> DECOR: HELSINKI - FF5042

> WAAROM FINESSE FLOOR?

> ONTDEK DE VOORDELEN VAN FINESSE FLOOR

Finesse Floor is een unieke en revolutionaire kunststofvloer van de nieuwe generatie.
Het is een mooie, sterke, stille en gemakkelijk te onderhouden vloer, die eenvoudig geplaatst kan worden in vrijwel elke ruimte van uw woning. Een utopie? Neen, Finesse Floor heeft het allemaal. En zelfs
nog meer…
Ontdek de unieke houtdecors die niet te onderscheiden zijn van echt parket. Ze zijn oersterk en passen
in de woonkamer of slaapkamer, maar ook in de badkamer of in de keuken. Zelfs voor het kantoor zijn
ze geschikt. Al onze producten zijn vrij van formaldehyde.

HD design
tot 60 unieke planken

De voordelen van een RCB vloer zijn uitgebreid: een sterke beschermlaag, waterbestendig, maar met
een natuurlijk, warm en zacht gevoel aan de voeten. Onze vloeren zijn geluidsarm en bovenal heel erg
mooi.

beschermlaag
(soft touch)

Geluidsdemping
door geïntegreerde
ondervloer

100%
watervast

Recycleerbaar

Warm en zacht
gevoel aan de voeten,
loopcomfort

Snelle en eenvoudige plaatsing met click-systeem

Gemakkelijk te onderhouden

Onze kliksystemen en ingebouwde onderlaag verzekeren een eenvou-

Onze vloeren zijn zeer onderhoudsvriendelijk en kunnen met water

dige en snelle plaatsing, ook in kleine ruimtes. De onderlinge verbin-

en schoonmaakmiddel gereinigd worden, zo vaak u wil.

ding van de vloerdelen is uitzonderlijk sterk.
HD (digi print)
RCB
geluiddempende
onderlaag

Finesse Floor is in ieder opzicht een vloer zonder zorgen, waar u lange tijd plezier aan zal beleven.

Beschermlaag tegen micro-krassen

De unieke combinatie van een uiterst stabiele RCB basis met een spe-

Door de speciaal ontwikkelde beschermlaag zijn onze vloeren

ciaal ontwikkelde beschermingslaag resulteert in een schone vloer.

uiterst vlek- en krasbestendig en goed bestand tegen vallende voorwerpen.

> ONZE COLLECTIE
Keuze uit 21 verschillende designs: parketmotieven, tegels of hippe ‘arthouse’ designs met een ongeziene kwaliteit. De verbluffende prints in HD én 3D zijn nauwelijks van het originele materiaal te onderscheiden. Onze vloeren passen in elk interieur en in bijna elke ruimte van uw woning, winkel of kantoor.
Ook op plaatsen waar andere soorten vloerbedekking het laten afweten.

Bestand tegen vlekken

Anti-slip klasse R9

ABC Anti bacteriële coating

De unieke structuur van de speciaal ontwikkelde bovenlaag met

De anti-bacteriële bovenlaag die de voedingsbodem van bacteriën

anti-slip eigenschappen verzekert een veilig gebruik van onze produc-

wegneemt, houdt uw vloer schoon en zo veel mogelijk vrij van bac-

ten.

teriën. Zo kunt u onze vloeren overal zonder zorgen plaatsen en een
gezondere omgeving creëren.

> DECOR: MIAMI - FF5041

DIRECTE PLAATSING OP BESTAANDE VLOEREN ZONDER EXTRA EGALISEREN
KERAMISCHE TEGELS - ONEFFEN CHAPE - PARKET / LAMINAAT
Geen doorschijneffect – weinig voorbereiding van ondergrond nodig
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> SILENCE COLLECTIE
Afmetingen plank 1280 x 192 x 5 mm

> QUEBEC - FF5071

> LIMA - FF5081

> LONDON - FF5061

> PORTO - FF5082

> PARIS - FF5022

> STOCKHOLM - FF5031

> SEBASTOPOL - FF5032

> ADELAIDE - FF5092

> BRUSSELS - FF5091

> HELSINKI - FF5042

> MIAMI - FF5041

> MANILA - FF5073

> TOKYO - FF5051

> PHILADELPHIA - FF5052

> MALAGA - FF5072

> BOMBAY - FF5083

> DECOR: QUEBEC - FF5071
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> TILE COLLECTIE
Afmetingen plank 1280 x 295 x 5 mm

> MONTANA - FF5043

> DECOR: MONTANA - FF5043

> NEBRASKA - FF5005

> OREGON - FF5063

> INDIANA - FF5053

> NEVADA - FF5033

> DECOR: NEBRASKA - FF5005
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MEER INFO OVER FINESSE FLOOR?
> WWW.FINESSEFLOOR.COM

> DECOR: NEVADA - FF5033
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