Luxevinylvloeren
voor elke
ruimte en stijl

Het hart van je thuis

Het hart van je thuis

Moduleo® maakt je leven
mooier en makkelijker
Sterke
geluidsisolatie

Vuilafstotendndeenlijk
onderhoudsvrie

Water- en
slipbestendig

Ideaal voieor
renovat

Geschikt voor
vloerverwarming
Minieme
restindruk

Streep- en
vlekbestendig

Een duurzame relatie

Het plaatje klopt

Elke dag thuiskomen met een goed gevoel.
In een veilig nest. Met de zekerheid dat je
vaste gezelschap er ook zal zijn. Een warme
aanwezigheid aan je voeten. Klaar om je
leven zo mooi en makkelijk mogelijk te
maken. Ja, we hebben het over Moduleo®.
Een droom van een vloer. Een betrouwbare
partner om in huis te nemen.

Moduleo® gaat dieper dan liefde op
het eerste gezicht. Ook op lange termijn
blijf je vallen – al is het zacht – voor de
vele voordelen. Naast toplooks, biedt deze
vloer een extreem beschermende toplaag.
Concreet betekent dit: weinig slijtage,
weinig onderhoud en geen ergernissen.
Meer tijd voor jezelf of je gezin dus!
Het plaatje klopt met Moduleo®.
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- Grootste collectie
- Extreem sterke vloer met keuze
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Waarom kiezen voor Moduleo®?
Praktische voordelen van een Moduleo®-vloer
Wat maakt Moduleo® zo uniek?
Moduleo® Select
Moduleo® Transform
Moduleo® Impress
Overzicht planken
Overzicht tegels
Plaatsing Click & Dryback
Schoonmaak & onderhoud
Veel gestelde vragen
Eco? Logisch!

- Premium collectie
- Passende reliëfstructuur
- Extreem sterke vloer met keuze
uit 22 natuurgetrouwe houtdessins
- 20 jaar garantie
MODULEO®
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Waarom
®
kiezen voor Moduleo ?
Naast fantastische looks biedt Moduleo® ook heel wat praktische
voordelen. Onze vloeren zijn kras- en vuilbestendig, onderhoudsvriendelijk,
geluidsisolerend en veel meer. Je hoeft dus niet voorzichtig te zijn en geen
uren schoon te maken. Ook de mensen die je over de vloer krijgt – en dat
mogen er gerust veel zijn – zullen laaiend enthousiast zijn.

Beschermende
Protectonite- Toplaag:
voorkomt slijtage, beperkt
krassen en beschermt
tegen vocht

Dessin:
Druklaag
buitengewoon
realistisch gedrukte
Middenlaag
hout- of steendessins
COLLECTIE

SELECT

TRANSFORM

IMPRESS

Te verlijmen

2,35 mm

2,50 mm

2,50 mm

Klikversie

4,50 mm

4,50 mm

4,50 mm

0,40 mm

0,55 mm

0,55 mm

Gebruiksniveau

23-32

23-33-42

23-33-42

Garantie

15 jaar

20 jaar

20 jaar

geluidsdempende
en waterdichte
onderlaag

Totale dikte

Slijtlaag
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MODULEO®

D
G
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23 – Intensief residentieel gebruik
33 – Intensief project gebruik
42 – Licht industrieel gebruik
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Slijtlaag:
beschermt het dessin,rvlak
Het gestructureerd openpetieke
zorgt voor de auth straling
en natuurlijke uit
2 Glasvezellagen:
Dragen bij tot een betere
dimensionale stabiliteit ,
waardoor het product
minimaal uitzet of krimpt

Samenstelling

Beschermlaag

De unieke samenstelling van Moduleo®planken en -tegels biedt heel wat
voordelen. De lagen van glasvezel en
kunststof verzekeren de dimensionale
stabiliteit van de vloer, terwijl de slijtlaag
een lange levensduur met weinig
onderhoud garandeert.

Onze producten hebben een
beschermende coating van Protectonite®,
voor extra weerstand tegen slijtage
en krassen, en een vochtbestendige
afwerking met een unieke en levensechte
textuur.

producten
Alle Moduleo®in een
ar
zijn verkrijgba
rsie.
ve
ik
lijm- of een kl
46.
g.
pa
Meer info op

MODULEO®

3

Praktische voordelen
®
van een Moduleo -vloer
Water- en slipbestendig
Vochtbestendig, perfect voor omgevingen
met verhoogd risico op uitglijden, zoals
keukens of badkamers. Slipvrij, met een
antislipwaarde R10.

Sterke geluidsisolatie
Moduleo® zorgt voor de perfecte
akoestiek in je ruimte. Dankzij een
geluidsabsorberende basis wordt geluid
gereduceerd tot een aangenaam niveau.

Vuilafstotend en
onderhoudsvriendelijk
De beschermlaag stoot naast vuil
ook huisstofmijt en andere allergenen
af. Een simpele bezem-, dweil- of
stofzuigerbeurt volstaat om onze vloer
kraaknet en hygiënisch te houden.

Streep- en vlekbestendig
Deze vloer kan tegen een stootje dankzij
de toplaag. Vlekken en strepen zijn in een
oogwenk verwijderbaar.

Minieme restindruk
Slijtvast, met een bewezen weerstand
tegen de impact van intensief gebruik –
zelfs hakken – en vlekken. Ideaal voor in
drukke ruimtes.

Ideaal voor renovatie
Moduleo®-vloeren zijn dun en soepel en
kunnen daarom vaak gebruikt worden
bovenop je bestaande vloer, als deze egaal
en drukvast is. Veel tijd en uitbreekwerk
bespaard.

Geschikt voor vloerverwarming
Moduleo® voelt warm aan en is perfect
combineerbaar met vloerverwarming

IMPRESS – Scarlet Oak 50274
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TRANSFORM – Fazino Maple 28950

Wat maakt Moduleo
zo uniek?

®

Minimaal krimpen & uitzetten

Extra groot dessin

Dankzij ons gepatenteerd systeem met
dubbele glasvezellaag garandeert elke
Moduleo®-designvloer een extreem hoge
dimensionale stabiliteit.

Extra scherp en extra groot dessin met
weinig herhalingen voor een unieke,
natuurlijke look.

HD zeer scherpe print
Garantie
Gewaarborgde kwaliteit, tot 20 jaar
garantie.

Indoor Air Quality
Moduleo® behaalde heel wat
internationale certificaten: ISO 9001, ISO
14001, binnenluchtkwaliteit A+, BRE A+.

Heel realistische designs dankzij een
unieke printtechniek, scherp tot in de
kleinste details. Zo gedetailleerd dat het
verschil met echt hout of steen moeilijk te
zien valt.

V-groef
Een natuurlijk resultaat en gevoel dankzij
een V-groef op alle zijden.

Natuurlijke look & feel
Natuurlijke aanblik en gevoel dankzij een
fris, op de natuur geïnspireerd design
en een toegevoegde textuur.

Protectonite® PU-slijtlaag
Kras- en slijtvast dankzij onze
unieke Protectonite® PU-slijtlaag.
Die beschermt de vloer tegen krassen
en vuil en garandeert ook dat het dessin
in perfecte staat blijft.

MODULEO®
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MODULEO® ■ SELECT
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n
Moduleo-vloere l
zijn ideaa
voor renovatie!

Moduleo® Select

Topkwaliteit aan
een selectief prijsje
Met Moduleo® Select hoef je niet te kiezen tussen vorm en functie.
Deze vloer tilt je ruimte naar een hoger niveau. Moduleo® Select is
perfect opgewassen tegen de drukte van elk hectisch huishouden,
terwijl hij tegelijk de nodige rust biedt dankzij het gemak in
onderhoud.  
Het beste van veel werelden

Mooi om naar te kijken

Moduleo® Select combineert de
natuurlijke elegantie van steen en hout
met de praktische voordelen van slijtvast
vinyl. Functioneel design in 32 stijlvolle
patronen. Ja, Select maakt jouw leven
lekker makkelijk, behalve om te kiezen dan.
Dankzij de beschermlaag van Protectonite®
PU is de vloer bestand tegen vocht en
afschilferen. Je kan hem perfect in de
keuken of badkamer leggen.

Moduleo® Select presenteert dessins met
een tijdloze, op de rijkdom van de natuur
geïnspireerde schoonheid. Vloeren die zich
thuis voelen in elke kamer en omgeving.
Succesvolle dessins in een mooie selectie
kleuren en ontwerpen die inspelen op de
trends en behoeften van de markt.

Krijg je veel nieuwsgierigen over de vloer
die je nieuwe huis willen zien? Geen
probleem. Moduleo® Select is slijtvast en
weerstaat vlot een massa volk. Ook de
opkuis achteraf gaat makkelijk en snel.
Loopt er toch iets mis? Geen probleem:
je krijgt 15 jaar garantie.

SELECT KORT &
KRACHTIG
GEBRUIK: GESCHIKT VOOR ELKE RUIMTE IN HUIS,
OOK KEUKEN EN BADKAMER

32

HOUT & TEGEL
DESSINS

PLANK: 196 x 1320 mm
TEGEL: 329 x 659 mm
DIKTE: 2,35 mm

PLANK: 191 x 1316 mm
TEGEL: 324 x 655 mm
DIKTE: 4,50 mm

Cantera 46130

MODULEO®  ■ SELECT
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Country Oak

Weinig patroon
herhaling dankzij een
extra groot dessin.
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24958

24130

24277

24842

24892

24918

Het

Leg je planinkgenvan
in de richtht,
het lic
zo komt uur
de houtstruitct.
het mooiste u

Cantera

Alle planken en
tegels hebben
een V-groef op
alle zijden die bijdraa
gt
tot de natuurlijke loo
k
van de vloer.

METALLIC
EFFECT

46130

van je thuis

46930

46990

46470

MODULEO®  ■ SELECT
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Maritime Pine
10

MODULEO® ■ SELECT

24241

24111

24854

24943
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Jetstone

Moduleo®
zorgt voor
de perfecte
ruimte.
akoestiek in je
Een geluids
basis
absorberende
luid tot
reduceert het ge
niveau.
een aangenaam

46232

46942

46982

46992

MODULEO®  ■ SELECT
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Classic Oak

meer inspiratie op
www.moduleo.com

24932
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24125

24228

24837

24844

24864

24877

24980

22110

22240

22231

22821

22929

22863

Midland Oak

Elegante eik met
licht gewassen effect
voor een tijdloze en
elegante look.

MODULEO®  ■ SELECT

13

Het

van je thuis

Moduleo® Transform

Een transformatie
voor je interieur
Kan je niet kiezen tussen kwaliteit, design en gebruiksgemak? Dat hoeft
niet. De luxevinylvloeren van Moduleo® Transform bieden een meerwaarde
op elk vlak: bestand tegen meer dan een stootje, meer dan gemakkelijk te
onderhouden en meer dan een streling voor het oog.
Een slimme keuze
Sterke prestaties en technische
specificaties: Moduleo® Transform is
meer dan de som van design en kwaliteit.
De robuuste slijtlaag van 0,55 mm en de
Protectonite PU-coating zorgen dat de
vloer zijn mannetje staat in elke ruimte:
makkelijk in onderhoud en opgewassen
tegen vlekken en slijtage. Moduleo®
Transform is vochtbestendig en beschikt
over een antislipwaarde R10.

Een meerwaarde
voor je interieur
Kies uit 60 prachtige dessins, inclusief
luxueuze uitstraling: van eigentijdse
steeneffecten tot speelse kleuren en de
klassieke charme van hout. Fout kiezen kan
niet. Moduleo® Transform biedt uitsluitend
topkwaliteit in tijdloze looks die in het
verlengde liggen van jouw inspiratie en
interieur.

14

MODULEO® ■ TRANSFORM

TRANSFORM
KORT & KRACHTIG
GEBRUIK: GESCHIKT VOOR ELKE RUIMTE IN HUIS,
OOK KEUKEN EN BADKAMER, OOK VOOR
COMMERCIEEL GEBRUIK

60

HOUT & TEGEL
DESSINS

PLANK: 196 x 1320 mm
XL PLANK: 246 x 1498 mm
TEGEL: 329 x 659 mm
TEGEL: 493 x 493 mm
DIKTE: 2,50 mm

PLANK: 191 x 1316 mm
XL PLANK: 241 x 1494 mm
TEGEL: 324 x 655 mm
DIKTE: 4,50 mm

Steelrock 46940

MODULEO®  ■ TRANSFORM
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Persian Walnut
16

MODULEO® ■ TRANSFORM

Natuurlijke warmbruine
walnotenlook met
opvallende lineaire
nerf en schakeringen.
20843

20444
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Blackjack Oak
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met een mod Een allrounder.

22215

22220

22246

22862

22937

22229

MODULEO®  ■ TRANSFORM

17
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Latin Pine

meer inspiratie op
www.moduleo.com

©Mega Knit - Hay

Het

24142

18

MODULEO® ■ TRANSFORM

24242

24852

24580

24874

24868

28282

28890

28160

Ethnic Wenge

Het
van je thuis
De luxueuze
look en
feel van wengé, zonder
het prijskaartje van
deze dure houtsoort.

MODULEO®  ■ TRANSFORM
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Classic Oak
20

MODULEO® ■ TRANSFORM

24235

24234

24438

24850

Het

nde
Indrukwekke
van
XL-planken
!
150 cm lang

Cotton Wood

Grote planken enrutimegteels
maken een kleine Groter.
optisch

van je thuis

20119

20219

20839

MODULEO®  ■ TRANSFORM

21

Het

van je thuis

Fazino Maple

Een donkere vloer ,
creëert een warm
gezellig gevoel.

Fazino Maple 28950

METALLIC
EFFECT

Geborstelde
esdoorn met
fonkelende
metaalschijn.
28950
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28920

28580

24825

24570
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Montreal Oak

Het

MODULEO®  ■ TRANSFORM
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Verdon Oak
24

24232

MODULEO® ■ TRANSFORM

24117

24280

24237

24885

24936

24962

24984
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Natuurlijke
look & feel
lt
Oogt en voe
kzij
natuurlijk dan
natuur
e
d
een fris, op
design en
geïnspireerd
r.
egde textuu
een toegevo

De statigheid
en kleurenpracht
van eik in
alle seizoenen.
MODULEO®  ■ TRANSFORM
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Concrete

Concrete
is ook
verkrijgbaar
els
in vierkante teg
m
van 493 x 493 m
(te verlijmen).
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MODULEO® ■ TRANSFORM

METALLIC
EFFECT

De industriële
betonlook, een vaste
waarde in elk soort
interieur.
40945

40286

40876

40986
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meer inspiratie op
www.moduleo.com

Baltic Maple

© Arne Jacobsen

‘Soft Touch’:
ze
Geniet van eviesnchteijdlolook.
Scandina

28884

28230

MODULEO®  ■ TRANSFORM
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Steelrock
28
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METALLIC
EFFECT

De look van een
verweerde staalplaat,
voor een modern
interieur met een
industriële look.

46940

46234

46832
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‘Close to nature’:

welkom in je natuurlijke
habitat:
een buitengewone mix
van hout en steen.

Azuriet

Glitterende
metaaltinten voor
een eigentijds
interieur.

46148 + voegstrip 321S Beige

30
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GLITTEREFFECT

46280

46250

46860

46880

46985

46110

46935

46960

46975

46840 + voegstrip 960S Light Grey

van je thuis

Jura Stone

Het

MODULEO® ■ TRANSFORM
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Zeera Slate
32

MODULEO® ■ TRANSFORM

36952 + voegstrip 390S Grey

36850

36990

Het

van je thuis

Een gedurfde look
met de unieke
textuur van
natuurlijke leisteen.
MODULEO® ■ TRANSFORM
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Moduleo® Impress

Je ziet en voelt
een indrukwekkend
verschil
Een realistische reliëfdruk voor een natuurgetrouwe look & feel.
Dat is Moduleo® Impress. Een luxueus design. Met het voordeel
dat je niet al te voorzichtig hoeft te zijn. Deze luxevloer is extreem
vuil- en vochtbestendig.
Reliëfdruk

Inspirerende vloeren

De collectie Impress brengt de
kleinste details van echt hout tot leven
en demonstreert de ware schoonheid
van de natuur. Impress pakt uit met
een ongelooflijke reliëfdruktextuur
die de diepte van de groeven, lijnen
en knoesten van het hout niet alleen
zichtbaar maar ook echt voelbaar
maakt.

Het resultaat? 22 stijlvolle,
natuurgetrouwe dessins spelen in
op alle hedendaagse interieurtrends.
Vloeren met een ongeëvenaard
realistische look. Inspirerende vloeren.
Vloeren die indruk maken.

IMPRESS KORT & KRACHTIG
GEBRUIK: GESCHIKT VOOR ELKE RUIMTE IN HUIS, OOK
KEUKEN EN BADKAMER, OOK VOOR COMMERCIEEL GEBRUIK

22
HOUT
DESSINS

PLANK: 196 x 1320 mm
DIKTE: 2,50 mm

Castle Oak 55960

PLANK: 191 x 1316 mm
DIKTE: 4,50 mm

MODULEO®  ■ IMPRESS

35

Country Oak
36
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54880

54925

54225

54852

54991
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© Fast

ture’:
‘Close to na n die
Texture nwicht
met hun sesveentie van
de e cheppen.
s
de natuur her

Castle Oak

Deze vloer met
typische zaagsnede
past perfect in
een modern en
minimalistisch
interieur.

55152

55236

55850

55960

55935

MODULEO®  ■ IMPRESS
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Eastern Hickory
38

MODULEO® ■ IMPRESS

HIGH
GLOSS
EFFECT

57885

57422
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Vochtbestendig
,
perfect voor
omgevingen
met verhoogd
risico op
uitglijden, zoal
s keukens
of badkamers.
Slipvrij, met
een antislipwaa
rde R10.

De bitternoot is een ode aan
de: warme tinten, wervelende
lijnen en de 
oer-Amerikaanse glans voor
een luxueus effect.
MODULEO®  ■ IMPRESS
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Laat je inspireren
door nog meer
interieurbeelden op
www.moduleo.com

Scarlet Oak

Een eerbetoon aan de
ambachtelijke techniek
van het loodwit, voor een
gepatineerd stijlvol effect.

METALLIC
EFFECT

50230

40
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50274

50915

50860

50985

56215

56230

56440

56870

Mountain Oak

56938

MODULEO®  ■ IMPRESS
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TRANSFORM Steelrock 46234 - Pag. 28

TRANSFORM Concrete 40286 - Pag. 26

TRANSFORM Steelrock 46940 - Pag. 28
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TRANSFORM Azuriet 46860 - Pag. 30

TRANSFORM Steelrock 46832 - Pag. 28

TRANSFORM Zeera Slate 36850 - Pag. 32

TRANSFORM Zeera Slate 36952- Pag. 32

TRANSFORM Azuriet 46880 - Pag. 30

SELECT Cantera 46470 - Pag. 9

SELECT Jetstone 46982 - Pag. 11

TRANSFORM Jura Stone 46975 - Pag. 31

TRANSFORM Azuriet 46985 - Pag. 30

TRANSFORM Concrete 40876- Pag. 26

TRANSFORM Concrete 40986 - Pag. 26

SELECT Cantera 46990- Pag. 9

SELECT Jetstone 46992 - Pag. 11

TRANSFORM Zeera Slate 36990 - Pag. 32
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Plaatsing
Click

Plaatsing
Dryback

▶▶ Klikken

▶▶ Lijmen

De planken en tegels worden zwevend
geplaatst bovenop een stevige, effen
ondergrond. Dit maakt het gebruik van
lijm overbodig.

De traditionele manier van installatie:
de planken en tegels worden met een
geschikte lijm volledig verlijmd op een
perfect voorbereide ondergrond die hard, droog
en zonder gebreken is.

LockXpress
Het unieke LockXpress [LXP]®-systeem
met handige tand-groefverbinding
zorgt voor een makkelijke en
gebruiksvriendelijke plaatsing.

1

.com
Op www.moduleo
ze
on
vind je
s.
installatie-instructie
stallatie
We raden aan de in
®-dealer
aan jouw Moduleo
toe te vertrouwen.

2

Xtrafloor®
Om de ondergrond extra te egaliseren en nog een betere
geluidsdemping te bereiken, adviseren we het gebruik van
Xtrafloor®-ondervloer. Meer info over Xtrafloor®-producten:
www.xtrafloor.com

Klikken
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Schoonmaak & onderhoud

▶▶ Licht vochtig moppen bij morsen

Regelmatig reinigen
Verwijder dagelijks vuil met:
▶▶ Vegen
▶▶ Stofwissen
▶▶ Stofzuigen

Download onze
schoonmaaken onderhoudsinstructies op
www.moduleo.com.

Verwijder vlekken met:
▶▶ Vochtige doek
▶▶ Handpad (geen schuurspons)
Moppen / dweilen met:
▶▶ Vochtige microvezelmop
▶▶ Traditionele dweil (zo droog mogelijk)
▶▶ Een niet agressief onderhoudsmiddel zoals Xtrafloor®-reiniger
(www.xtrafloor.com)

▶▶ Regelmatig stofwissen

Belangrijk

Goede onderhoudsprocedures helpen
bij het behouden van het uiterlijk en verlengen
de levensduur van een Moduleo®-vloer.
De frequentie van het onderhoud hangt af van de gebruiksintensiteit en
de hoeveelheid voetverkeer in de ruimte, de vervuilingsgraad, de kleur
en het type vloer.
Moduleo®-vloeren zijn extra beschermd met een Protectonite®-lak
bovenop de resistente slijtlaag. Deze lak beschermt tegen vervuiling
en maakt het onderhoud gemakkelijker. Protectonite® maakt ook een
voorbehandeling van de vloer met een beschermingsmiddel overbodig.

▶▶ Verwijder onmiddellijk gemorste vloeistoffen om te voorkomen
dat ze in de vloer trekken en permanente vlekken veroorzaken.
▶▶ Een Moduleo®-vloer kan glad zijn als hij nat is.
▶▶ Wanneer het gebruik van een neutraal reinigingsmiddel vereist
is, volg dan steeds de adviezen van de leverancier over mengen
en doseren.
▶▶ Na het schoonmaken dient de vloer binnen 1 of 2 minuten droog
te zijn zodat er geen restwater met reinigingsmiddel en vuil op de
vloer achterblijft.

MODULEO®
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Veel gestelde vragen
n
Waar vind ik ee
eler in
Moduleo®-verd
mijn buurt?
ijzijnde
Vind je dichtstb
er op
el
rd
Moduleo®-ve
.
om
.c
www.moduleo

” Zijn Moduleo®-vloeren geschikt
voor de badkamer?
Absoluut. Moduleo®-vloeren hebben een
hoge vochtbestendigheid. Hierdoor zijn ze
uitermate geschikt om in vochtige ruimtes
zoals badkamers te plaatsen (behalve in
volledig natte ruimtes zoals sauna en douche).
Bovendien voelen onze vloeren warm en
zacht aan, een plezier voor blote voeten.

” Zijn Moduleo®-vloeren geschikt
voor de keuken?
Absoluut. Moduleo® heeft een zeer slijtvaste
toplaag en is waterbestendig. Hierdoor
kunnen Moduleo®-vloeren zorgeloos in een
keuken geplaatst worden. Bovendien kan je
onze vloeren zeer gemakkelijk schoonmaken.

” Kunnen Moduleo®-vloeren
toegepast worden in combinatie
met vloerverwarming?
Jazeker. Moduleo®-vloeren voelen
behaaglijk warm aan omdat ze snel de
omgevingstemperatuur aannemen.
Maar Moduleo®-vloeren kunnen zonder
problemen ook verlegd worden in ruimtes
met vloerverwarming, er van uitgaand dat
deze vakkundig is geïnstalleerd en afgesteld.
Ook combinatie met vloerkoeling is geen
probleem.
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” Heeft een Moduleo®-vloer
veel onderhoud nodig?

ongelijkheden dienen te worden verwijderd.
Indien de dekvloer niet volledig vlak is zal deze
met behulp van egalisatie uitgevlakt dienen te
worden.
Moduleo®-vloeren kunnen niet geplaatst
worden over parket of andere gelakte of
geoliede houten vloeren.
Het plaatsen over laminaat, veerkrachtige
vloeren zoals vinyl, kurk of zachte
vloerbedekking is niet mogelijk vanwege
de te hoge indrukgevoeligheid van deze
bestaande vloerbedekking. We verwijzen je
graag naar www.moduleo.com voor onze
gedetailleerde installatie instructies, met
een overzicht van de verschillende types
ondervloer en passende voorbereiding.

Nee, Moduleo®-vloeren hebben een
onderhoudsvriendelijk karakter en zijn in
tegenstelling tot sommige andere soorten
vloerbedekking zeer gemakkelijk te reinigen.
De Protectonite®-toplaag-afwerking maakt
een specifieke nabehandeling en onmiddellijk
onderhoud na plaatsing overbodig. Als na
verloop van tijd toch opvallende vervuiling
vastgesteld wordt kan een grondige
reinigingsbeurt met de Xtrafloor®-reiniger je
vloer weer herstellen.
Je Moduleo®-vloer kan gemakkelijk
gereinigd worden met een gewone
veegborstel, microvezeldoek, stofzuiger of
vochtige dweil. Regelmatig reinigen houdt je
vloer langer mooi. Gebruik steeds een nietagressief onderhoudsmiddel.

” Kan ik Moduleo® zelf plaatsen?
In principe is dit zeker mogelijk voor de
klikversie, Moduleo® is gemakkelijk te
hanteren en te snijden. Toch adviseren wij om
Moduleo®-vloeren door een Moduleo®-dealer
te laten installeren. Zo ben je verzekerd van
een vakkundige afwerking en geniet je van
een volledige garantie.

” Kunnen Moduleo®-vloeren
geplaatst worden over bestaande
vloeren?
Ja, Moduleo®-vloeren kunnen probleemloos
geplaatst worden op vlakke harde dekvloeren
zoals beton, anhydriet, hout/plaat materiaal
of tegels. Maar deze dekvloer dient juist
voorbereid te worden: eventuele restanten
van vloerbedekking, lijmlagen, gips of andere

Over IVC Group
IVC Group ontwikkelt en produceert
vinylvloeren sinds 1997. Intussen draait
het bedrijf mee aan de top van de wereld.
Jaarlijks rollen zo’n 100 miljoen m2
vinylvloeren uit de zes productie-units in
België, Luxemburg en de Verenigde Staten
waar in totaal 1500 mensen werken.
Onze productportfolio bestaat uit vier
merken: Leoline® (residentiële vinylvloeren
op rol), Flexitec® (residentiële vinylvloeren
op rol in Noord-Amerika), Itec®

(projectvinylvloeren op rol) en Moduleo®
(hoogwaardige modulaire vinylvloeren
voor project- en residentieel gebruik).
Sinds 2015 maakt IVC Group deel uit
van het Amerikaanse beursgenoteerde
Mohawk Industries Inc.: de wereldwijde
marktleider in vloerbekleding.

ECO? Logisch!

Onze groene productiefaciliteit heeft haar wortels in België
en produceert al onze luxevinylvloeren op een ecologisch
verantwoorde manier.
Productie met groene energie

Kies lokaal,
ilieu,
kies voor het m
it.
te
kies kwali
(BE)
iek in Avelgem
▶▶ Groene fabr
rt
po
ns
tra
d
len
ui
▶▶ Minder verv
teitscontrole
▶▶ Lokale kwali

Onze fabriek in Avelgem is uitgerust met
drie windturbines die aan de strengste
veiligheids- en gezondheidsnormen en
eisen met betrekking tot geluids- en
visuele vervuiling voldoen.
De turbines kunnen tot 13,3 Gwh/
jaar opwekken en in een derde van de
energiebehoeften van de IVC-fabriek in
Avelgem voorzien.

Tot 50% gerecycled materiaal
Strenge controles van
de grondstoffen
Moduleo® kiest bewust voor productieprocessen
die aan de internationale normen voldoen. Alle
leveranciers moeten de REACH-reglementering
naleven.

De vloeren van Moduleo® bevatten tot 50%
gecertificeerd gerecycled materiaal. Dankzij
postindustriële recycling kunnen wij bovendien
een bijzonder ‘zuiver’ type PVC terugwinnen,
met een zeer beperkte impact op het milieu.

Inkten en PU-toplaag op waterbasis
Made in Belgium
Alle designvloeren van Moduleo® worden in
België gemaakt. Door onze productie zo dicht
mogelijk bij onze klanten te brengen, maken wij
vervuilend transport op lange afstand overbodig.
Dat is onze bewuste keuze, want wij willen de
CO2-uitstoot en onze ecologische voetafdruk
tot het minimum beperken.

Voor onze drukprocessen gebruiken wij uitsluitend
milieuvriendelijke inkten en PU-toplaag op
waterbasis.

Weinig afval, veel recycling
Moduleo® zoekt voortdurend nieuwe manieren
om de producten te verpakken en afval te
beperken en te recyclen.

MODULEO®

49

SM003376 – L - 07/2015

Het hart van je thuis

Laat je verder inspireren
en informeren op

www.moduleo.com

