
Slimme vloeroplossingen 
voor de installatie, de 

afwerking & het onderhoud 
van uw Moduleo®-vloer



2 Maak kennis met Xtrafloor™



Uw vaste partner voor luxueuze accessoires voor 
vinylvloeren. Of u nu op zoek bent naar hoogwaardige 
plinten, de juiste ondervloer voor uw specifieke vloer, 
duurzame profielen of de juiste onderhouds- en 
installatieproducten ... U vindt het bij Xtrafloor™!  
Wij bieden een allesomvattende oplossing voor al uw 
installatie-, afwerkings- en onderhoudswensen. 

Ontdek ons ruime aanbod unieke Moduleo®-vloeraccessoires, 
voor commercieel en residentieel gebruik:
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Maak kennis met 
Xtrafloor™ voor 
Moduleo® 
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Plinten die bij elke  
Moduleo®-vloer passen
Op zoek naar een naadloze overgang 
tussen vloer en muur? De plinten van 
Xtrafloor™ zijn gemaakt van precies 
hetzelfde hoogwaardige materiaal 
als Moduleo® luxevinylvloeren. 
Dankzij een uniek, gepatenteerd 
proces verzekeren zowel onze 
standaardplinten als onze plakplinten 
op het vlak van design, kleur en 
textuur een exacte match tussen uw 
Moduleo® vloer en uw plinten. 

Een weergaloze overeenkomst die 
u nergens anders zult vinden! Liever 
plinten in dezelfde stijl en kleur als uw 
muren? Dan zijn de schilderplinten 
van Xtrafloor™ iets voor u! Ze zijn 
verkrijgbaar in twee hoogtes, zijn 
aanpasbaar in kleur en passen in 
elke stijl. 

Ontdek de 4 unieke plinttypes 
van Xtrafloor™, met elk hun eigen, 
specifieke voordelen.

Een precieze match 
tussen uw Moduleo®-

vloer en uw plinten. 

4 Plinten



Perfecte, 
waterdichte 

hoekoplossing

Onze standaardplinten passen in elk 
interieur. Naadloos verbinden ze vloer 
en muur. Hun unieke, gepatenteerde 
technologie verzekert op het vlak van 
design, kleur en textuur immers een 
identieke verbinding tussen uw Moduleo®-
vloer en uw plinten. U leest het goed: 
identiek. Onze gepatenteerde technologie 
is de enige die een unieke match tussen 
plint en vloer kan garanderen. In elk 
design en elke kleur. 

Onze standaardplinten zijn geschikt voor 
gebruik in keukens en badkamers omdat 
ze niet zullen uitzetten of samentrekken 
in vochtige ruimten.  Maar ze doen het 
net zo goed in andere kamers. Want onze 
plinten kunnen echt wel tegen een stootje  
van uw stofzuiger, kinderen of huisdieren! 
Dankzij hun unieke Protectonite® PU 
slijtlaag verwijdert u sporen en vlekken in 

een oogwenk met 
een microvezeldoek 
of vochtige doek. 
Veel kwaliteit, weinig 
onderhoud. De beschermlaag weert 
vuil, stofmijten en andere allergenen. 
Een duurzaam product, voor 
uitstekende resultaten. 

Gemakkelijk te installeren. Lijm 
ze gewoon tegen de muur. Het 
resultaat? Een moeiteloze installatie, 
zonder klemmen of nagels. Graag een 
interieur zonder rommel? Onze plinten 
bieden een elegante oplossing voor al 
uw elektriciteitssnoeren. 

Onze standaardplinten zijn 
compatibel met met een standaard 
verstektoestel voor 
naadloze, waterdichte 
hoekoplossingen. 

Standaardplinten:  
de enige perfecte overgang1

Perfecte, waterdichte 
hoekoplossing

Waterdicht

De identieke verbinding 
voor uw Moduleo®-vloer 

Slijtvast

Plinten gemaakt van precies 
hetzelfde materiaal als uw 

Moduleo®-vloer

Afmetingen
12,5 x 60 x 2400 mm

Verpakking
Verpakt per 6 
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1510201115-D_Fi 1602010955_Fidx157-prod-mm_Fisx171-prod-mm_Fi

“Hoe 
werk ik de 

dilatatievoeg 
aan de muur 

weg?”
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Onze plakplinten bieden een elegante en 
flexibele oplossing voor dilatatievoegen. 
Net als onze standaardplinten bieden 
Xtrafloor™-plakplinten een unieke, 
gepatenteerde technologie die ons toelaat 
hetzelfde hoogwaardige materiaal van onze 
Moduleo®-vloeren te gebruiken voor een 
identieke verbinding tussen uw Moduleo® 
-vloer en uw plinten op het vlak van design, 
kleur en textuur. 

Gebruik Xtrafloor™-plakplinten voor diverse 
toepassingen. Bovenop uw vloerbedekking, 
voor een naadloze overgang van vloer 
naar muur, als een perfecte, siliconevrije 
afwerking voor uw verlijmde Moduleo®-
vloer, of als een slimme oplossing voor 
die plaatsen waar standaardplinten niet 
geraken. Onder een groot raam, rond een 

lijst of dorpel ... Onze flexibele plakplinten 
kunnen alles aan! 

Gemakkelijk te installeren, gemakkelijk 
te onderhouden. Vergeet lijm of 
kleefmiddelen. Onze plakplinten hebben 
een zelfklevende achterzijde, voor een 
moeiteloze installatie. En nadien zal 
hun slijtvaste Protectonite®-toplaag ze 
beschermen tegen dagelijkse slijtage. 
Wilt u onze plakplinten in uw keuken 
of badkamer gebruiken? Dat kan. 
De waterdichte strips zijn de ideale 
afwerking voor heel vochtige kamers.  

U huurt of renoveert? Dan zijn onze 
plakplinten precies wat u nodig hebt. De 
zelfklevende Xtrafloor™-plakplinten zijn snel 
geïnstalleerd, zonder schade aan uw muren.

Plakplint:  
flexibiliteit voorop2

Een naadloze 
overgang tussen 

vloer en muur

Flexibele plakplint in Moduleo® 
hout- & steendesigns

Een compact & rolbaar 
ontwerp voor een 

vlot gebruik

Een slimme oplossing 
vóór ramen

Waterdicht

Eenvoudige montage 
zonder risico op schade, 
ideaal voor huurders

De identieke verbinding 
voor uw Moduleo®-vloer 

Slijtvast

Afmetingen
2,6 x 24 x 2400 mm

Verpakking
Opgerold in een doos 
(1 stuk/doos)

22

100

13

66

2,6

24

12,5

60

1510201115-D_Fi 1602010955_Fidx157-prod-mm_Fisx171-prod-mm_Fi

“Hoe 
werk ik de 

dilatatievoeg 
aan muur,  

raamlijst of 
dorpel weg?”

18 26 24

5 7
5

A B

1 2
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Net als onze standaardplinten zijn 
de schilderplinten van Xtrafloor™ 
onderhoudsvriendelijk en slijtvast, en kunnen 
ze kabels en snoeren handig verstoppen. 
In tegenstelling tot andere schilderplinten zijn 
ze ook watervast. Een uniek kenmerk! Op zoek 
naar een andere kleur of stijl? Onze unieke 
schilderplinten kregen alvast een grondlak 
en bestaan in twee hoogtes: 6 of (aanpasbaar) 
10 cm.

■  Standaard overschilderbare plint (6 cm)
Stem uw plinten af op de kleur van uw muren, 
voor de perfecte match! Met Xtrafloor™ 
was plinten aanpassen nooit zo eenvoudig. 
Onze standaard schilderplinten hebben een 
hoogte van 6 cm en bieden talloze voordelen.

■  Overschilderbare renovatieplint 
(aanpasbaar 10 cm)
Aan het renoveren? Onze overschilderbare 
renovatieplinten hebben een hoogte 
van 10 cm, hoger dan de gemiddelde 
plint, waardoor ze gemakkelijk bovenop 
bestaande plinten kunnen worden 
geïnstalleerd. Een andere hoogte nodig? 
Onze overschilderbare renovatieplint kan zo 
nodig op de juiste hoogte worden gesneden.

Schilderplinten: 
u kiest uw stijl3

Uniek waterdicht materiaal

Stem de kleur van  
uw vooraf behandelde 
plinten af op uw muren

Gebruik onze renovatieplint 
bovenop bestaande 
tegelplinten

Overschilderbare en 
aanpasbare renovatieplinten 

voor plaatsing bovenop 
bestaande plinten 
(aanpasbaar 10 cm)

Schilderplinten  
met een grondlak

Afmetingen
13 x 66 x 2400 mm

Verpakking
Verpakt per 6 

Afmetingen
22 x 100 x 2400 mm

Verpakking
Verpakt per 6 

22

100

13

66

2,6

24

12,5

60

1510201115-D_Fi 1602010955_Fidx157-prod-mm_Fisx171-prod-mm_Fi
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1510201115-D_Fi 1602010955_Fidx157-prod-mm_Fisx171-prod-mm_Fi
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Kan worden gebruikt voor 
hoogteverschillen van 6 mm 
of 4,5 mm – 0 mm, afhankelijk 

van het type van (onder)vloer. 

Dicht de kloof: 
Xtrafloor™ profielen
Bescherm uw vloer tegen dagelijkse 
slijtage met onze duurzame 
aluminiumprofielen. Een slijtvaste 
oplossing voor kieren tussen 
verschillende vloertypes en niveaus. 
Xtrafloor™ biedt 5 profieltypes, 
één voor elke vloerbehoefte. 

Het T-profiel van Xtrafloor™ biedt een 
duurzame en gemakkelijke oplossing om 
de dilatatievoeg tussen 2 aangrenzende 
vloeren op hetzelfde niveau te 
overbruggen. Heeft u een Moduleo®-vloer 
in een gang die langer is dan 20 lm of in 
een deuropening?  Ons T-profiel biedt de 
geknipte oplossing! 

Verbind uw Moduleo® Click-vloer en lagere vloeren  
met onze stevige en krasvrije aanpassingsprofielen 

in aluminium. Een vloeiende en slimme overgang 
tussen lagergelegen vloeren in cement, hard pvc 

of laminaat en luxevinylvloeren? Kinderspel,  
met de aanpassingsprofielen van Xtrafloor™!   

Overbrug de kloof:  
uitzettingsprofiel

Laag bij de grond:  
aanpassingsprofiel 

1

2

Deze afwerkingsprofielen, ontwikkeld 
om een vlotte overgang te verzekeren, 
koppelen functionaliteit aan stijl. Onze 
gestroomlijnde aluminiumprofielen 
hebben een minimalistisch design dat 
elk interieur een elegante en moderne 
uitstraling geeft.

Afmetingen
5 x 24 x 2000 mm

Verpakking
In krimpfolie verpakt 
per stuk

Afmetingen
7 x 26 x 2000 mm

Verpakking
In krimpfolie 
verpakt per stuk

Hoe bedek ik de 
dilatatievoeg? 

18 26 24

5 7
5

A B

1 2

18 26 24

5 7
5

A B

1 2
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Op zoek naar een sterke afwerking tussen uw 
Click vloer en muur, verhoogde dorpel, raam of 
kast? De slijtvaste en krasvrije eindprofielen van 
Xtrafloor™ zijn een duurzame oplossing voor 
de perfecte eindafwerking.

Combineer elke Moduleo®-vloer met eender welke 
andere vloer. Moeiteloos. Tapijt of laminaat? Hoger- of 

lagergelegen vloeren? De multifunctionele profielen 
van Xtrafloor™ brengen verschillende hoogtes en 

vloersoorten moeiteloos samen: één product, een 
waaier aan mogelijkheden. 

Ga tot het uiterste:  
Eindprofiel

Eén profiel voor alles: 
Multifunctioneel profiel  3

4

Kan worden 
gebruikt voor 

hoogteverschillen 
tot 12,3 mm. 

Duurzaam design: 
aluminiumprofielen met 

een minimalistische look. 

Afmetingen
12 x 45 x 1860 mm

Verpakking
In krimpfolie verpakt per stuk

Afmetingen
5 x 18 x 2000 mm

Verpakking
In krimpfolie 
verpakt per stuk

“Hoe 
werk ik de 

dilatatievoeg 
onder een grote 

raamlijst of 
dorpel weg?”

“Hoe 
verbind 

ik mijn vloer 
met hoger- of 
lagergelegen 

vloeren?”

18 26 24

5 7
5

A B

1 2

18 26 24

5 7
5

A B

1 2

18 26 24

5 7
5

A B

1 2
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Opgelet voor het opstapje:  
Trapprofielen  

Eindelijk de Moduleo®-vloer van uw dromen 
gevonden? Met de innovatieve trapprofiel-
technologie van Xtrafloor™ kunt u voor uw treden 
hetzelfde materiaal gebruiken. Het resultaat? 
Een vloeiende overgang van vloer naar trap. 

In ons grote aanbod vloerafwerkingen vindt 
u design-trapprofielen waarvoor dezelfde 
hoogwaardige luxevinylvloer voor uw treden 
wordt gebruikt. Net als onze fantastische 

Moduleo® luxevinylvloeren bieden onze 
trapprofielen een schat aan praktische 
voordelen.

Xtrafloor™ biedt voor trappen binnen- en 
buitenhoekprofielen voor verlijmde en 
Moduleo® Click luxevinylvloeren, voor een 
langdurige bescherming tegen slijtage.  
Vloerranden beschermen en verbergen? 
Met Xtrafloor™ wordt dat een eitje!

Trapprofiel 
binnenhoek  
bij verlijming

Trapprofiel buitenhoek 
bij Moduleo® Click

Trapprofiel 
buitenhoek bij 

verlijming

Trapprofiel 
binnenhoek bij 
Moduleo® Click

Binnen-
hoeken

Buitenhoeken

5

Afmetingen
Verlijming
25 x 25 x 2400 mm
Click
27 x 27 x 2400 mm

Verpakking
In krimpfolie verpakt 
per 6 stuks

Afmetingen
Verlijming
40 x 26 x 2400 mm
Click
42 x 28 x 2400 mm

Verpakking
In krimpfolie verpakt 
per 6 stuks

“Hoe werk ik 
mijn trappen 
af in hetzelfde 
materiaal als 
mijn vloer?”

27

27

106 188187107

25

25 26
28

40 4227

27

106 188187107

25

25 26
28

40 42

27

27

106 188187107

25

25 26
28

40 42

Verlijming Click

Verlijming Click
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Alles begint met een stevige basis:   
Xtrafloor™ondervloeren 
De juiste ondervloer is van het grootste 
belang. Waarom voor Xtrafloor™ kiezen?
 
▪ Verbeterde geluidsisolatie, van 

13 dB tot 21 dB (gecertificeerd 
ΔLw in combinatie met 4,5 mm 
Moduleo® Click luxevinylvloeren) 

▪ Vermindert krakende geluiden fors 
in vergelijking met een vloer zonder 
ondervloer. 

▪ Snelle & gemakkelijke installatie
▪ Geschikt voor vloerverwarming 

& -koeling

Elke ruimte is anders. En wij hebben 
een vloeroplossing voor elke ruimte. 
Het maakt niet uit of u op zoek bent 
naar een complete residentiële 
oplossing, een superieure 
geluidsisolatie of een perfecte 
projectoplossing ... Xtrafloor™ heeft 
de ondervloer die u nodig hebt! 

Met de grootste zorg selecteerden 
onze specialisten 3 soorten 
ondervloeren. Eén voor elke 
vloerbehoefte. 

“Een 
project-

oplossing 
nodig? Ga voor 

Xtrafloor™ 
Flex Pro.”

12 Ondervloeren



Een licht klevend 
oppervlak voor 

een gemakkelijke 
installatie

Onze standaard ondervloer biedt heel wat 
voordelen. Xtrafloor™ Base bestaat voor 
90% uit natuurlijke grondstoffen en is voor 
100% recycleerbaar. Een milieuvriendelijke 
oplossing die de levensduur van uw vloer 
verlengt. Deze elastische ondervloer 
effent kleine onregelmatigheden in de 
vloer: 5 mm breed, 2 mm hoog. Haar licht 
klevende oppervlak vergemakkelijkt de 
installatie en voorkomt beweging van uw 
luxevinylvloer. De beschermlaag vangt 
stofdeeltjes op, waardoor de ondervloer 
kan worden geïnstalleerd terwijl er in 
dezelfde ruimte andere werken worden 
uitgevoerd. 

En er is meer: Xtrafloor™ Base heeft een 
uitstekend warmtegeleidingsvermogen, 
waardoor dit de perfecte keuze is voor 
kamers met vloerverwarming of -koeling. 
Deze blijvend veerkrachtige ondervloer 
met minerale vulstoffen en polyurethaan-
bindmiddel biedt een uitstekende 
dimensionale stabiliteit. Ze is dus perfect 
voor heel vochtige ruimten. 

En niet onbelangrijk: in combinatie met 
4,5 mm Moduleo® Click vermindert onze 
standaard ondervloer het contactgeluid 
met 13 dB. Verbeterde geluidsisolatie 
voor elke ruimte. 

Xtrafloor™ Base: totaaloplossing 
voor residentiële toepassingen1

Verbeterde geluidsisolatie 
ΔLw = 13 dB met 4,5 mm Moduleo® Click

Een licht klevend oppervlak en een 
beschermende, stof opvangende folie 
voor een gemakkelijke installatie

Totaaloplossing voor 
residentiële toepassingen

Effent ongelijkheden in de 
dekvloer  
5 mm breed, 2 mm hoog

“Hoe 
installeer ik 

Moduleo® Click 
luxevinylvloer op 
een bestaande 

vloer?”

Totaaloplossing voor residentiële 
toepassingen

Afmetingen
Dikte: 1,5 mm
Lengte & breedte: 10 m x 1 m (10 m²/rol)
Totaal gewicht: 15 kg/rol

-13dB*
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Last van lawaai? Of probeert u aan de 
huidige bouwwetgeving te voldoen? 
De geluiddempende ondervloer van 
Xtrafloor™ is precies wat u nodig 
hebt. Xtrafloor™ Silent is perfect voor 
bovenverdiepingen of flatgebouwen. 
Het blokkeert verschillende vormen van 
geluid, van voetstappen tot trillingen. 

Deze ondervloer werd uitvoerig getest 
en officieel gecertificeerd. Ze mag 
dan ook uitpakken met uitmuntende 
geluiddempende waarden van 
ΔLw = 21 dB en ΔLlin = 10 dB (in 
combinatie met 4,5 mm Moduleo® 
Click). Een opmerkelijke prestatie, met 

officiële certificaten om 
het te bewijzen! Geniet 
van de rust en de stilte met 
Xtrafloor™ Silent. 

Het geëxtrudeerde 
polyolefineschuim met gesloten 
celstructuur, geschikt voor 
vloerverwarming en -koeling, versterkt de 
thermische isolatie van uw vloer. 

Dankzij haar antisliplaag voor zwevende 
installaties was een ondervloer en vloer 
installeren nooit eerder zo gemakkelijk. 
Xtrafloor™ Silent, uw geluiddempende 
oplossing voor residentiële vloeren.

Xtrafloor™ Silent:  
gecertificeerde geluidsisolatie 
(gecertificeerdΔLw = 21 dB)

2

Antisliplaag voor 
een snelle & 

gemakkelijke 
installatie

De beste geluidsisolatie

Antisliplaag voor een snelle 
& gemakkelijke installatie

Buitengewone geluidsisolatie
ΔLw = 21 dB en ΔLlin = 10 dB met 
4,5 mm Moduleo® Click

“Hoe 
verminder ik het 
lawaai van mijn 

bovenbuur?”

Xtrafloor™ Silent blokkeert 
verschillende vormen van geluid, 

van voetstappen tot trillingen.

Afmetingen
Dikte: 1,1 mm
Lengte & breedte: 12,5 m x 1 m (12,5 m²/rol)
Totaal gewicht: 3,2 kg/rol

-21dB*

14 Ondervloeren



Xtrafloor™ Flex Pro werd specifiek 
ontwikkeld voor een zwevende installatie 
onder Moduleo® luxevinylvloeren. Het biedt 
een allesomvattende oplossing voor de 
installatie van Moduleo® met verlijming, 
maar zonder hechtmiddel. Xtrafloor™ Flex 
Pro kan ook worden gebruikt in combinatie 
met Click en Loose-lay Moduleo® 
luxevinylvloeren. Zijn zelfklevende zijde 
garandeert een handige installatie:  snel, 
schoon en eenvoudig.

Flex Pro bestaat uit een afpelbare, 
transparante PET-film met een 
sterk zelfklevende laag, een sterke 
polyurethaanlaag en een hoogwaardige 
stabiliserende voering. Deze permanent 
elastische ondervloer van minerale vezels en 
polyurethaan-bindmiddelen werd uitvoerig 
getest voor langdurige kleefkracht en met 
een hoge druksterkte. Ze is dan ook ideaal 
voor gebruik in een commerciële omgeving. 
Op zoek naar een slimme oplossing voor 
uw pop-upwinkel of beursstand? Flex Pro 
garandeert een  schone installatie zonder 
schade aan de dekvloer.  

Deze zelfklevende ondervloer vermindert 
het contactgeluid tot ΔLw = 13 dB met 
Moduleo® Click & Loose-lay en tot ΔLw 
= 10 dB met Moduleo® met verlijming. 
En dat is niet alles: u kunt ze ook meteen 
gebruiken. In tegenstelling tot klevende 
standaardinstallaties is de Moduleo®-vloer 
dankzij Flex Pro na installatie onmiddellijk 
beloopbaar. Zo bespaart u tot 40% van 
uw tijd!

Xtrafloor™ Flex Pro: een totale 
ondervloeroplossing met zelfklevende zijde3

Verbeterde geluidsisolatie
ΔLw = 13 dB met 4,5 mm Moduleo® Click 
ΔLw = 10 dB met 2,5 mm Moduleo® met verlijming

Geschikt voor 
bureaustoelgebruik

Gemakkelijke & schone  
(de-)installatie zonder 
schade aan de dekvloer 

Geschikt voor commerciële 
omgevingen en rollende 
belasting van max. 250 kg

Tijd- en kostenbesparend: 
zonder hechtmiddel en 
onmiddellijk beloopbaar

Geschikt voor veranda's 

Effent ongelijkheden in  
de dekvloer 
5 mm breed, 2 mm hoog

Flex Pro bestaat 
uit een zelfklevende 

laag, een sterke 
polyurethaanlaag 

en een hoogwaardig 
stabiliserend glasvlies. 

Afmetingen
Dikte: 1,8 mm
Lengte & breedte: 6,5 m x 1 m (6,5 m²/rol)
Gewicht van de rol: 16,9 kg (+/- 15%)

-13dB*

“Hoe installeer 
ik een Moduleo® 
luxevinylvloer die 

meteen beloopbaar 
is, zonder kleef-

middelen?“
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Xtrafloor™ Silent

Xtrafloor™ Base
PRODUCTINFORMATIE 

Samenstelling Permanent veerkrachtige dekvloer die minerale vulstoffen en 
polyurethaan-bindmiddel bevat 

Dikte 1,5 mm

FORMAAT & VERPAKKING

Formaat van de rol Ca. 10 m x 1 m (10 m² per rol)

Gewicht per m² 1,5 kg/m² 

Gewicht per rol 15 kg/rol  

TESTRESULTATEN

Brandklasse EN 13501 Bfl-S1

Contactgeluidreductie in combinatie met 4,5 mm Click luxevinylvloeren EN ISO 10140-3 ΔLw= 13 dB

Warmtedoorlaatweerstand R DIN 52616 0,01 m²K/W 

Vloerverwarming EN 12524 Geschikt, max. 27 °C 

PRODUCTINFORMATIE

Samenstelling Geëxtrudeerd polyolefineschuim met gesloten celstructuur

Dikte 1,1 mm

FORMAAT & VERPAKKING

Formaat van de rol Ca. 12,5 m x 1 m (12,5 m² per rol)

Gewicht per m² 0,26 kg/m² 

Gewicht per rol 3,25 kg/rol  

TESTRESULTATEN

Brandklasse EN 13501 Bfl-S1

Contactgeluidreductie in combinatie met 4,5 mm Click luxevinylvloeren EN ISO 10140-3 ΔLw = 21 dB /ΔLlin = 10 dB

Warmtedoorlaatweerstand R DIN 52616 0,027 m² K/W  

Vloerverwarming EN 12524 Geschikt, max. 27 °C

Z-158.10-50
IVC Design Floors

IVC GROUP
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Xtrafloor™ Flex Pro
PRODUCTINFORMATIE 

Samenstelling Permanent veerkrachtige dekvloer die minerale vulstoffen en 
polyurethaan-bindmiddel bevat

Dikte 1,8 mm

FORMAAT & VERPAKKING 

Formaat van de rol Ca. 6,5 m x 1 m (6,5 m² per rol) 

Gewicht per m² 2,6 kg/m²

Gewicht per rol 16,9 kg/rol  

TESTRESULTATEN 

Brandklasse EN 13501 Bfl-S1

Contactgeluidreductie in combinatie met 4,5 mm Click luxevinylvloeren EN ISO 10140-3 ΔLw= 13 dB

Contactgeluidreductie in combinatie met 2,5 mm verlijmde luxevinylvloeren EN ISO 10140-3 ΔLw= 10 dB

Warmtedoorlaatweerstand R DIN 52616 0,01 m² K/W  

Vloerverwarming EN 12524 Geschikt, max. 27 °C

Z-158.10-50
IVC Design Floors

IVC GROUP
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Handige hulpjes: 
Xtrafloor™-onderhoudsproducten 
Xtrafloor™ staat synoniem aan een 
moeiteloze installatie. En daar zijn we 
trots op! Onze producten garanderen 
een snelle plaatsing zonder veel gedoe, 
voor zowel de doe-het-zelver als de 
professionele installateur. 

18 Installatieproducten



Drukgevoelig kleefmiddel
Uw Moduleo® luxueuze vinylvloer 
bevestigen aan uw dekvloeren? 
Dat is een klus voor het 
solventvrije kleefmiddel van 
Xtrafloor™! Een hoogwaardig 
kleefmiddel om Moduleo® 
luxevinylvloeren te bevestigen 
op schone en voldoende droge 
dekvloeren. 

Creëer een natuurlijke voeg of een 
sterk visueel effect met voegstrips 
van Xtrafloor™. De strips zijn 
individueel gekleurd als aanvulling 
op ons vloerassortiment en kunnen 
worden gebruikt om uw verlijmde 
Moduleo® luxevinylvloer verder te 
personaliseren. 

Xtrafloor™ heeft een 
referentiepapier dat u helpt 
met de correcte plaatsing van 
uw gekozen Moduleo® Moods-
patroon. Deze legpatronen van 
2,5 m² zijn verkrijgbaar voor elk 
Moods-patroon. 

Hoge-temperatuur-kleefmiddel
Een Moduleo® luxueuze 
vinylvloer bevestigen aan een 
dekvloer in een ruimte die 
temperatuurschomme-
lingen kent? Gebruik het 
hoge-temperatuur-kleefmiddel 
van Xtrafloor™! Dit solventvrije, 
vezel-gevulde kleefmiddel met 
lage emissie garandeert een perfec-
te dimensionale stabiliteit. Ideaal voor ruimten met veel 
rechtstreeks zonlicht of plaatsen waar het erg heet kan 
worden. Gebruik op schone en droge dekvloeren.

Vul kleine voegen of creëer een 
natuurlijke voeg met onze 
voegpasta van Xtrafloor™.” 
Deze afdichting werd 
speciaal ontwikkeld voor 
verlijmde Moduleo® en 
beschermt uw Moduleo® 
luxevinylvloeren tegen 
vuil en vocht. De Xtrafloor™-
voegafdichting is verkrijgbaar in verschillende 
kleuren en past dus altijd bij uw Moduleo®-vloer. 

Staat u op het punt om uw 
Moduleo® luxevinylvloer 
te installeren? Onze 
hulpmiddelen helpen die 
klus te klaren. Gebruik onze 
Xtrafloor™-handroller voor 
een zachte klik. Een handig 
instrument dat, in tegenstelling 
tot hamers, uw Moduleo® 
luxevinylvloer niet zal beschadigen. 

Gehecht aan Xtrafloor™:  
kleefmiddelen

Kom erbij: 
voegstrips

Geef het voorbeeld:  
referentiepapier 

Voegen die handel:  
voegpasta 

Uw rolmodel:  
roller

1

2

4

3

5

5 kg of 
15 kg

5 kg of 
15 kg

“Een perfec-
te afwerking 

en bescherming? 
Vul kleine voegen 

met voeg-
pasta van  

Xtrafloor™.”960S LIGHT GREY

311S WHITE
914 x 4 mm x 2mm

914 x 4 mm x 2mm

914 x 4 mm x 2mm

914 x 4 mm x 2mm

914 x 4 mm x 2mm

914 x 4 mm x 2mm

914 x 4 mm x 2mm

914 x 4 mm x 2mm

914 x 4 mm x 2mm

390S GREY

321S BEIGE

382S SILVER

335S DARK BEIGE

395S DARK GREY

985S BLACK GLITTER

399S BLACK

Feature strips 30 strips / box

Moduleo_voegstrip staalkrt_MD-10295_20150216.indd   1

16-02-15   15:37
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Voor vloeren in topvorm:    
Xtrafloor™-onderhoudsproducten 
Moduleo®-producten hebben een 
unieke Protectonite-PU toplaag die 
ze beschermt tegen vervuiling en 
het onderhoud vergemakkelijkt! 
Met Moduleo® moet u geen uren 
schrobben om uw vloeren in topvorm 
te houden. 

Met de juiste onderhoudsproducten 
beschermt u het uiterlijk en verlengt 
u de levensduur van uw Moduleo®-
vloer. Producten die zeep of 

agressieve schoonmaakmiddelen 
bevatten, zoals afwasmiddel, kunnen 
op de vloer een hardnekkig laagje 
of sporen achterlaten. Dit kan uw 
Moduleo® luxueuze vinylvloer 
beschadigen en ook gevaarlijk glad 
maken. 

Houdt u uw Moduleo® luxevinyl-
vloeren graag als nieuw? Kies dan de 
aanbevolen onderhoudsproducten 
van Xtrafloor™.

Onze gespecialiseerde 
schoonmaakproducten garanderen 
een gemakkelijk onderhoud.
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Starter Kit, voor uw comfort & 
zorgeloos plezier

Spot and stain 
remover  

voor inktvlekken

Super stain 
remover  

voor olievlekken

Starter Kit, om uw Moduleo® vinylvloer 
nog vele jaren als nieuw te houden.

› Xtrafloor™ Daily cleaner  
voor dagelijks gebruik (750 ml)

› Xtrafloor™ Intensive cleaner  
voor een maandelijkse, meer 
intensieve reiniging (750 ml)

› Xtrafloor™ Spot and stain remover 
voor vlekken (inkt, rubber enz.) 
(200 ml)

› Xtrafloor™ Super stain remover  
voor hardnekkige vlekken (olie, 
kauwgom, roet enz.) (200 ml)

› Melaminespons

› Vloerbeschermers

Onderhoud  
Starter Kit1
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Ons geconcentreerd 
schoonmaakproduct heeft een 
fris aroma voor de gebruikelijke 
schoonmaakklussen en 
bevat ook een uitgebreid 
gamma boenmiddelen om 
uw vloer schoon te maken, 
te beschermen en te boenen, 
alles in één. Geschikt voor gebruik 
met alle schoonmaakmethodes 
zoals het manueel schoonmaken, schoonmaken met een 
vloerboenmachine met sproeier en een schrobzuigmachine.

Daily 
cleaner2

Daily cleaner, 
750 ml

Intensive cleaner, 
750 ml

Scratch fix, 
200 ml

De oplossing voor de gedeeltelijke 
renovatie van krassen en 
witbreuk op uw Moduleo® vinyl 
vloer. Bevat de PU Repair 
Spray voor de vernieuwing 
van het oppervlak na fijne 
krasjes, de PU Repair Pen 
voor de reparatie van diepe 
krassen, en een compleet pakket 
accessoires met gebruiksinstructies. 
Optimale afstemming van de glansgraad 
op moderne designvloeren.

Scratch 
fix4

Schoonmaakmiddel voor 
de reiniging van pas 
geïnstalleerde of zwaar 
vervuilde luxevinylvloeren. 
Verwijdert resten van oude 
behandelingsproducten, 
hardnekkige vlekken en 
lijmresten.

Intensive 
cleaner 3
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België
Nijverheidslaan 29
B-8580 Avelgem
Tel.: +32 56 65 32 11
Fax: +32 56 65 32 29
www.moduleo.com

Verenigd 
Koninkrijk
23 Royal Scot Road
Pride Park
Derby DE24 8AJ
Tel.: +44 1332 8515 00
Fax: +44 1322 8515 01
www.moduleo.co.uk

Duitsland
Reisholzer Werfstrasse 33
40589 Düsseldorf
Tel.: +49 211 598 930 00
Fax: +49 211 598 930 01
www.moduleo.de

Rusland
Bezoekersadres:
Leningrad Oblast
Vsevolozhsky district,
Novosaratovka village
Utkina Zavod industrial park
MLP-KAD, gebouw 3, 
kades 13-15
Tel.: +7(812) 7777 981
Fax: +7(812) 7777 986

Postadres:
193149, Sint-Petersburg,
Oktyabrskaya kade, 
118/7
PO Box 29


