
PVC & LAMINAAT VLOEREN



 

Donker eiken I PVC vloer I planken2



Een mooie hoogwaardige PVC vloer is de basis van je 
interieur. Deze fraaie, onderhoudsvriendelijke vloeren met 
een natuurlijke uitstraling zijn de meest populaire vloeren 

van dit moment. Net zo mooi als een stenen of houten vloer, 
maar net zo makkelijk te leggen als laminaat. Bovendien zijn 

de PVC vloeren ook nog eens erg stil en waterbestendig en 
hierdoor geschikt voor iedere ruimte.

De extreem slijtvaste PVC vloeren van Skantrae zijn extra 
mat en dus haast niet van echt hout te onderscheiden.  

De vloeren zijn verkrijgbaar in planken en tegels.

De voordelen van Skantrae PVC vloeren:
• Zeer slijtvast

• 100% waterbestendig
• Geluidsarm

• Geschikt voor vloerverwarming en - koeling
• Geschikt voor intensief huishoudelijk en zwaar 

commercieel gebruik (zoals bijvoorbeeld bij een  
kantoor of restaurant)

• Met geïntegreerde ondervloer
• 25 jaar garantie

•  De extra brede planken zijn snel te leggen en  
geven een ruimtelijk effect

• Snel en eenvoudig te leggen. Door de geïntegreerde 

ondervloer wordt er een complete arbeidsgang bespaard!

PVC vloeren
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Een mooi interieur begint met een stijlvolle PVC vloer! De extreem slijtvaste PVC 
vloeren van Skantrae zijn extra mat en dus haast niet van echt te onderscheiden. 
Bovendien zijn PVC vloeren onderhoudsvriendelijk en geschikt voor iedere 
ruimte.

Decoren

PVC vloeren

Antraciet grijs Beton grijs

PVC tegels
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Wonen
Intensief gebruik woonkamer/hal

Aanbevolen gebruiksklasse EN ISO 10874 D
Commercieel

 Zwaar gebruik grote kantoren, winkels
Aanbevolen gebruiksklasse EN ISO 10874 G

Donker eikenLicht eiken 

Grijs eiken

Warm eiken

PVC planken 

De in deze brochure getoonde afbeeldingen zijn slechts 
ter indicatie. Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de 
werkelijkheid. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

Kijk voor informatie, maten, technische specificaties en  
prijzen op skantrae.com



 

Warm beton I laminaat vloer I extra brede planken6



Naast PVC heeft Skantrae ook hoogwaardige laminaat 
vloeren in het assortiment. Breng warmte en sfeer in huis 
met dit laminaat van topkwaliteit met lange levensduur.  
Er is altijd een vloer te vinden die past bij jouw interieur.

Doordat Skantrae laminaat is voorzien van een v-groef is 
het haast niet van een echt houten vloer te onderscheiden. 

Bovendien is het makkelijk schoon te maken en 
onderhouden.

Er zijn twee soorten planken beschikbaar: 
• Een basisplank met een afmeting van 19,3 x 138 cm

• Een extra brede plank met een afmeting van  
24,4 x 138 cm. Door een extra brede plank toe  

te passen, lijkt je kamer nog groter

De voordelen van het Skantrae laminaat:
• Zeer slijtvast

• Nauwelijks van echt hout te  
onderscheiden door de v-groef

• Geschikt voor vloerverwarming
• Geschikt voor intensief huishoudelijk en  

normaal commercieel gebruik
• Minimaal 20 jaar garantie  

(op het extra brede laminaat zelfs 25 jaar)
• FSC-gecertificeerd

• Snel en eenvoudig te leggen door gepatenteerd 

kliksysteem

Laminaat vloeren
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Licht eiken
Bijpassende plakplint verkrijgbaar: 

decor 683

Warm eiken
Bijpassende plakplint verkrijgbaar: 

decor 641

Breng warmte en sfeer in huis met de laminaat vloeren van Skantrae.  
Dit laminaat van topkwaliteit is voorzien van een v-groef, waardoor het  
net een echte houten vloer lijkt. 

Ga voor de extra brede planken als je je ruimte groter wil laten lijken.

Decoren

Laminaat vloeren

Basis laminaat 
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Wonen
Intensief gebruik woonkamer/hal

Aanbevolen gebruiksklasse EN ISO 10874 D
Commercieel

Normaal gebruik hotelkamer/klein kantoor 
Aanbevolen gebruiksklasse EN ISO 10874  Enkel producten als zodanig aangegeven, zijn FSC gecertificeerd F

Eiken natuur
Bijpassende plakplint verkrijgbaar: 

decor 686 

Lichtgrijs eiken
Bijpassende plakplint verkrijgbaar: 

decor 685

Warm beton
Bijpassende plakplint verkrijgbaar: 

decor 662 

Bruingrijs eiken
Bijpassende plakplint verkrijgbaar:  

decor 684

Extra breed laminaat
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 Plint 119 I SKP531 I 2440x119x12mm
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Plinten zijn onmisbaar bij het afwerken van je PVC of 
laminaat vloer. Ze beschermen niet alleen het laagste 

gedeelte van de wand, maar ze maken je vloer helemaal af. 
Een mooie plint geeft je interieur een extra accent.

Daarom biedt Skantrae een breed assortiment plinten.  
Ga jij voor een strakke plint met recht profiel of kies je voor 
een stijlvolle blokplint in de kleur wit of zwart? Bij laminaat 

kun je daarnaast ook nog kiezen voor een plakplint in 
hetzelfde decor als je vloer.

 Voor ieder interieur hebben wij een plint op voorraad.  
Ze zijn eenvoudig te monteren, zodat de klus snel  

geklaard is. Met de plinten van Skantrae geef je een  
finishing touch aan iedere vloer.

Ondervloer
Gebruik altijd een ondervloer bij een laminaat vloer.  
De ondervloer beschermt de klikverbinding van het 

laminaat en het zorgt ook voor geluiddemping en betere 
isolatie. Skantrae heeft voor alle situaties de juiste 

ondervloer: voor vloeren met of zonder vloerverwarming en 
ook specifieke ondervloeren voor appartementen.

Vloerprofielen
De overgang tussen twee verschillende vloeren, de rand 

rondom een deurmat of de overgang naar een serre moet 
natuurlijk mooi afgewerkt worden. Hiervoor hebben we 
handige oplossingen beschikbaar. De vloerprofielen van 

Skantrae zijn verkrijgbaar in meerdere eigentijdse kleuren.

Verklaring icoontjes

Plinten, 
ondervloeren en 

vloerprofielen
   

Aantal  
jaren
garantie

Geschikt  
voor vloer- 
verwarming

Geluid 
dempend

Vocht- 
bestendig
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W : skantrae.com
E :  binnendienst.nl@deli-home.com 
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