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Mountain Oak 56870

Laat uw vloer en ruimte voor zich spreken. Elk met een 
eigen verhaal, een uitgesproken karakter, een eigenzinnige 
kijk. U weet dat smaken verschillen. Dat weet Moduleo ook. 
Welke natuurlijke schoonheid uw voorkeur ook wegdraagt, 
u ontdekt gegarandeerd een luxevinylvloer die de perfecte 
klik geeft met uw ruimte én uw smaak. 

Duurzaam, onderhoudsvriendelijk en slijtvast? 
Ook dat is Moduleo. 
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Inhoud

Moduleo®

Naturally Impressive 

Floors... een klik met  

natuurlijke schoonheid.
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Protectonite
PU

Moduleo Impress Castle Oak 55935

Wat is Moduleo®? 
Moduleo is gespecialiseerd in de ontwikkeling en 
productie van modulaire  vinyl vloeren voor residentieel 
en project gebruik. Moduleo is (dé) expert in natuurlijk 
ogende, duurzame luxevinylvloeren met een rijk 
assortiment aan elegante en milieubewuste planken 
en tegels. 

Alle Moduleo-producten 

zijn verkrijgbaar in 

een Dryback-versie  

(te lijmen) of in 

een Click-versie  

(zwevende installatie).

Samenstelling
De unieke samenstelling van Moduleo planken en tegels biedt de gebruikers 
heel wat voordelen. De lagen van glasvezel en kunststof verzekeren de 
dimensionele 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 vocht bestendige afwerking met 
een unieke en levensechte textuur.

1 Beschermende PU-coating:  
voorkomt slijtage, beperkt 
krassen en beschermt tegen 
vocht. Superieure afwerking met 
toegevoegde textuur. 

2 Slijtlaag: beschermt het dessin. 
Dankzij haar structuur draagt 
de slijtlaag bij tot de natuurlijke 
look van onze planken en tegels. 

3 Dessin
4 Druklaag
5 Glasvezellaag: garandeert 

een betere dimensionele 
stabiliteit van uw vloer.

6 Middenlaag
7 Glasvezellaag
8  Onderlaag: geluiddempende 

onderlaag met verfijnde textuur 
voor extra makkelijke installatie.

1 Beschermende PU-coating

2 Slijtlaag

3 Dessin

4 Druklaag
5 Glasvezel 

6 Middenlaag

7 Glasvezel 

8 Onderlaag

Dragen bij tot een
betere dimensionele 
stabiliteit van uw vloer
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Moduleo Impress Mountain Oak 56870

Trouw aan de natuur
Of u nu fan bent van steen of hout, Moduleo dekt elke persoonlijke 
behoefte en stijl. Dankzij haarscherpe tekeningen op ware grootte 
vermijden we patroonherhaling. Onze vloeren ogen niet alleen levensecht 
maar voelen ook zo aan, dankzij het unieke reliëf die de subtiele structuur 
van hout of marmer natuurgetrouw imiteert. Moduleo, dat is genieten. 
Natuurlijk!

Premiumkwaliteit
Moduleo richt zijn pijlen en stijlen op premiumkwaliteit, zowel wat 
producten als diensten betreft. Ons R&D-departement blijft continu testen 
en innoveren, wat ook het succes is van onze productiecyclus. Wij kijken 
verder dan de oppervlakte en blijven streven naar het perfectioneren van 
onze producten en naar het voldoen aan alle relevante internationale 
standaarden en normen. 

Laag onderhoud, hoge prestaties
Topproducten creëren hoge verwachtingen. Onze vloeren zijn naast   
vlek-, kras- en slijtbestendig ook uiterst gebruiks- en budgetvriendelijk 
in onderhoud. Combineer deze kenmerken met de high-end 
kwaliteits materialen waaruit een Moduleo-vloer bestaat en alle stukken 
vallen mooi in elkaar. Een vloer die weinig onderhoud vraagt en tegelijk 
beantwoordt aan hoge prestatie-eisen op lange termijn. 

Verantwoorde visie
Moduleo neemt zijn verantwoordelijkheid voor het milieu, zijn klanten, 
zijn aandeelhouders en zijn werknemers heel serieus. Moduleo bewandelt 
dit pad bewust vertrekkend vanuit een overkoepelende strategische visie. 
Onze producten ontstaan in een gespecialiseerde groene 
productiefaciliteit en bestaan voor een groot deel uit gerecycleerd 
materiaal. Wij steken dan ook niet onder stoelen of banken dat we 
binnenluchtkwaliteit en veiligheid heel belangrijk vinden bij het 
ontwerpen, ontwikkelen en afleveren van producten die de menselijke 
omgeving ten goede komen. 

Een grondige basis  
Een duurzame toekomst
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Moduleo Transform Jura Stone 46840

Moduleo Select Classic Oak 24228

Een collectie voor 
elke stijl en behoefte

Select
De mooie, duurzame collectie Moduleo Select is 
ideaal voor elke ruimte van de gezinswoning. 
Select combineert het natuurlijke uitzicht van 
steen en hout met de duurzaamheid van 
vinyltechnologie. De vloeren zijn slijtvast, dankzij
hun beschermlaag van Protectonite® PU. 
Moduleo Select is vochtbestendig en dus ideaal 
voor keukens en badkamers en bovendien 
makkelijk schoon te maken. 
Moduleo Select presteert perfect in de meest 
veeleisende omgevingen en krijgt ook nog eens 
15 jaar garantie mee.

Transform
Het assortiment Moduleo Transform is met zijn 
slijtvaste toplaag de perfecte keuze voor zowel 
project als residentiële toepassingen. Transform 
is verkrijgbaar met hout- en steen effecten. 
Zijn dikke coating van Protectonite® PU is 
makkelijk schoon te maken en beschermt uw 
vloer goed tegen slijtage en vlekken. Transform is 
vochtbestendig en heeft een antislipwaarde R10. 
Moduleo Transform wordt geleverd met 20 jaar 
garantie.
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Moduleo Impress Country Oak 54880

Een vloer die 
indruk maakt.

Impress
Moduleo Impress is een eerbetoon aan de 
schoonheid van de natuur. Een exclusief concept van 
modulaire vinylvloeren voor residentieel en project 
gebruik met een karaktervolle weergave van hout in 
al zijn authenticiteit en gedetailleerde verfijning. 
De reliëfdruk of ‘embossed in register’ geeft de 
Impress-vloeren een natuurgetrouw gevoel en 
uitzicht. 
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Embossed in register

De groefdiepte volgt 

perfect de lijnen en 

de knopen van het hout. 
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Country Oak 54880

Een prachtige parketlook... maar dan met 
de voordelen van vinyl. Dat is Moduleo.  
De gespecialiseerde techniek ‘Embossed in register’ 
is de wortel van alle succes. Je ziet en voelt de 
houtstructuur en het reliëf in elke plank. Het resultaat? 
Een vloer die dubbel indruk maakt. Wie voor Moduleo 
Impress kiest, kiest voor kwaliteit én karakter. 

Wat is Moduleo Impress?

NATURALLY 
IMPRESSIVE FLOORS

Embossed in register
Prachtig precisiewerk. Dat is Moduleo Impress. Het 
unieke ‘Embossed in register’-procedé geeft onze 
vloeren een ongekend realisme. De diepdruk stemt 
overeen met het reliëf in het oppervlak en volgt perfect 
de lijnen en knopen van het hout. Elk detail van het 
houtdessin wordt extra geaccentueerd en tot leven 
gebracht: Embossed in register, een innovatieve 
tech nische tak waar Moduleo trots op mag zijn. 
De karaktervolle rijkdom van de natuur op een 
impressionante manier in een realistisch plaatje geperst. 

Residentieel en project gebruik
De Moduleo Impress luxevinylvloeren zijn geschikt voor 
zowel residentieel als project gebruik. De grote variëteit 
aan dessins, texturen, kleuren en afwerkingen tillen elk 
type interieur probleemloos naar een hoger niveau. 
Dankzij de fijne patronen en texturen is onze luxevinyl 
nauwelijks te onderscheiden van echte materialen. 
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Country Oak

Mountain Oak

Castle Oak

Scarlet Oak

Eastern Hickory

Moduleo® Impress

Dessins van de bovenste plank

Country Oak 
Wervelend rustiek voor  
een vloer waar leven in zit

Castle Oak 
Dessin vol lijnen en zaagsneden  
voor modern met een vintage touch

Scarlet Oak  
Een zacht kleurenpallet voor  
elegantie en stijl

Mountain Oak 
Verweerd en verouderd hout  
voor een vloer vol drama en stijl

Eastern Hickory 
Luxe met een temperamentvolle noot 

Moduleo Impress heeft oog voor de 
kleinste details, de gevoeligste noten en 
de diepste indrukken. Echte, karaktervolle 
houtsoorten komen tot leven in een breed 
gamma aan dessins met tot de 
verbeelding sprekende effecten van 
verouderd, verweerd of céruse hout. 
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Moduleo® Impress

Dessins van de bovenste plank
Moduleo Impress  

is geschikt voor 

residentieel en 

project gebruik.
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Country Oak 54880

Country Oak 54852

Moduleo® Impress

Country Oak

De wervelende lijnen van dit populaire 
dessin zijn een waar eerbetoon aan 
de natuur. 
Country Oak verleidt en verrast door zijn 
typisch rustiek lijnenspel. Een vloer waar 
leven in zit voor een huis waar écht 
wordt geleefd. 
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Country Oak 54852 

Lange planken 
zorgen dat je 
ruimte visueel 
vergroot.
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Country Oak 54880

Op een 
verweerde 
vloer zie je heel 
weinig vuil.
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Country Oak 54852 54225 54880 54925 54991

Clear Print

Guaranteed quality

Bevel

Extra long
Extra large design

Clean Indoor Air

Minimal shrinkage 

or expansion

Natural look and feel

Moisture-proof

Sound-proof

Impact resistance

Heat insulation

Water- and sliprestistant

Protectonite PU Protection

Hygienic and easy to clean

Dryback

Click 
Easy to install

Extra groot dessin

Extra scherp  

en extra groot dessin  

met weinig herhalingen 

voor een unieke, 

natuurlijke look. 

B 196 mm  
L 1320 mm
D 2,5 mm

B 191 mm  
L 1316 mm
D 4,5 mm
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Castle Oak 55960

Castle Oak 55152

Moduleo® Impress

Castle Oak

Castle Oak combineert perfect  
met een ultramodern en 
minimalistisch interieur.   
De typische zaagsneden verhogen 
het ambachtelijke effect. 
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Castle Oak 55960

Niemand merkt het 
verschil met echte 
parket... behalve 
dat deze vloer 
wél tegen vlekken 
en water kan.
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Castle Oak 55935

Creëer een open 
gevoel door 
dezelfde vloer te 
laten doorlopen in 
verschillende ruimtes.
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Castle Oak 55960 55850 55152 55236 55935

Clear Print

Guaranteed quality

Bevel

Extra long
Extra large design

Clean Indoor Air

Minimal shrinkage 

or expansion

Natural look and feel

Moisture-proof

Sound-proof

Impact resistance

Heat insulation

Water- and sliprestistant

Protectonite PU Protection

Hygienic and easy to clean

Dryback

Click 
Easy to install

Natuurlijke  

look & feel

Een op de natuur 

geïnspireerd dessin,  

een toegevoegde textuur 

en een naadloos 

aansluitende V-groef.

B 196 mm  
L 1320 mm
D 2,5 mm

B 191 mm  
L 1316 mm
D 4,5 mm
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Scarlet Oak 50274

Ga voor contrast: 
combineer een 
modern interieur 
met een vintage 
vloer.
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Scarlet Oak 50230

Scarlet Oak 50274

Moduleo® Impress

Scarlet Oak

Een nostalgisch eerbetoon aan het 
eeuwenoude, ambachtelijke céruse 
procedé, waarbij de natuurlijke nerven 
worden opgevuld met een witte pasta. 
Deze gegrijsde look staat garant voor een 
tijdloos dessin dat past in elk interieur. 
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Scarlet Oak 50985

Zwart geeft een 
gevoel van luxe,  
vooral in combinatie 
met lichte kleuren.

22



Scarlet Oak 50230 50274 50860 50915 50985

Clear Print

Guaranteed quality

Bevel

Extra long
Extra large design

Clean Indoor Air

Minimal shrinkage 

or expansion

Natural look and feel

Moisture-proof

Sound-proof

Impact resistance

Heat insulation

Water- and sliprestistant

Protectonite PU Protection

Hygienic and easy to clean

Dryback

Click 
Easy to install

Realistische 

dessins.   

Een unieke 

printtechniek, scherp  

tot in de kleinste details. 

Zo gedetailleerd dat 

het verschil met echt hout 

moeilijk te onderscheiden is. 

B 196 mm  
L 1320 mm
D 2,5 mm

B 191 mm  
L 1316 mm
D 4,5 mm

Metallic 
effect
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Mountain Oak 56230

Mountain Oak 56870

Moduleo® Impress

Mountain Oak
Een statement van verfijnde perfectie dat een wereld 
oproept van mythen en legenden in een dessin van 
verweerd, rustiek en verouderd hout. Een vloer vol 
karakter die elke ruimte omtovert in een duurzaam en 
gedistingeerd toonbeeld van stijl. 
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Mountain Oak 56230

Van puur 
minimalisme tot 
robuuste baksteen, 
onze vloer is een 
meerwaarde voor 
elk interieur.

25



Mountain Oak 56870

Natuurlijk licht 
op je vloer zorgt 
voor nog meer 
uitstraling.
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Mountain Oak 56938 56215 56230 56440 56870

Clear Print

Guaranteed quality

Bevel

Extra long
Extra large design

Clean Indoor Air

Minimal shrinkage 

or expansion

Natural look and feel

Moisture-proof

Sound-proof

Impact resistance

Heat insulation

Water- and sliprestistant

Protectonite PU Protection

Hygienic and easy to clean

Dryback

Click 
Easy to install

Moduleo zorgt 

voor de perfecte 

akoestiek in 

uw ruimte. Een geluids-

absorberende basis 

reduceert geluid tot een 

aangenaam niveau. 

B 196 mm  
L 1320 mm
D 2,5 mm

B 191 mm  
L 1316 mm
D 4,5 mm
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Eastern Hickory 57885

Kies gedurfd  
om het verschil  
te maken.
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Moduleo Impress Eastern Hickory 57885Eastern Hickory 57885Eastern Hickory 57422

Moduleo® Impress

Eastern Hickory

De Hickory of bitternoot is een 
indrukwekkende boom en een typisch 
Amerikaanse houtsoort. De warme tonen, 
de unieke wervelende lijnen en de 
High Gloss Finish zorgen voor een 
temperamentvolle en levendige vloer met 
een onmiskenbaar luxueus cachet. 

Enkel Eastern 
Hickory heeft een 

luxueuze High 
Gloss Finish
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Eastern Hickory 57422

Kies voor een 
vloer die wel 
temperament maar 
geen vuil toont.
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Eastern Hickory 57885 57422

Clear Print

Guaranteed quality

Bevel

Extra long
Extra large design

Clean Indoor Air

Minimal shrinkage 

or expansion

Natural look and feel

Moisture-proof

Sound-proof

Impact resistance

Heat insulation

Water- and sliprestistant

Protectonite PU Protection

Hygienic and easy to clean

Dryback

Click 
Easy to install

High Gloss 
Finish

Slijtvast, met 

een bewezen 

weerstand tegen 

de impact van veel 

verkeer – zelfs hakken – 

en vlekken. Ideaal voor in 

drukke ruimtes. 

B 196 mm  
L 1320 mm
D 2,5 mm

B 191 mm  
L 1316 mm
D 4,5 mm
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Mountain Oak
56938

Scarlet Oak
50230

Mountain Oak
56230

Country Oak
54225

Castle Oak
55236

Country Oak
54925

Mountain Oak
56215

Scarlet Oak
50274

Scarlet Oak
50915

Castle Oak
55152

Castle Oak
55935

Moduleo® Impress

Uit het juiste hout gesneden

Dryback of Click?
Moduleo-vloeren zijn 
beschikbaar met Dryback. 
Met dit systeem wordt de 
vloer op de grond gelijmd, 

wat best gebeurt door professionals. Om 
optimaal te presteren, is het namelijk 
belangrijk dat de installatie gebeurt 
volgens de instructies van Moduleo. 

De Moduleo Click-vloeren 
worden zwevend geplaatst 
bovenop een stevige, effen 
ondergrond of ondervloer. 

Voor de kopse kant ontwikkelden we het 
Moduleo Click-systeem. Voor een 
makkelijke en gebruiksvriendelijke 

32
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Eastern Hickory
57422

Scarlet Oak
50860

Mountain Oak
56870

Scarlet Oak
50985

Castle Oak
55850

Eastern Hickory
57885

Mountain Oak
56440

Castle Oak
55960

Country Oak
54852

Country Oak
54880

Country Oak
54991

Gewaarborgde kwaliteit 

10 jaar garantie bij  

project gebruik.

20 jaar garantie bij 

residentieel gebruik.

D  23 - Intensief residentieel gebruik

G  33 - Intensief project gebruik

J  42 - Licht industrieel gebruik

COLLECTIE
Impress Dryback Impress Click

EN ISO 24346 - totale dikte 2,5 mm 4,5 mm

EN ISO 24340 - slijtlaag 0,55 mm

EN 685 - gebruiksklasse 23 - 33 - 42

afmetingen 196 x 1320 mm 191 x 1316 mm

planken/doos 14 7

oppervlakte/doos 3,62 m2 1,76 m2

installatie

Ons staalmateriaal geeft niet altijd het volledige dessin en kleurbeeld weer. De foto’s en 
beelden in onze brochures kunnen door o.a. het printen een andere kleurnuance weergeven.
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DGJ
Z-156.603-1054

IVC Design Floors

IVC GROUP

Scratch
proof

Easy clean

Water
resistant

Suitable for
bathrooms

Natural
look & feel Antiallergic

Protectonite
PU

Soundproof Expansion /
Contraction 

proof

Castor chair
resistant

Suitable for
floor heating

Stain resistant

Extra long IAQ - Indoor
Air Quality

Clear print

V-groove Geen restindruk

HygienicScratch
proof

Easy clean

Water
resistant

Suitable for
bathrooms

Natural
look & feel Antiallergic

Protectonite
PU

Soundproof Expansion /
Contraction 

proof

Castor chair
resistant

Suitable for
floor heating

Stain resistant

Extra long IAQ - Indoor
Air Quality

Clear print

V-groove Geen restindruk

Hygienic

Scratch
proof

Easy clean

Water
resistant

Suitable for
bathrooms

Natural
look & feel Antiallergic

Protectonite
PU

Soundproof Expansion /
Contraction 

proof

Castor chair
resistant

Suitable for
floor heating

Stain resistant

Extra long IAQ - Indoor
Air Quality

Clear print

V-groove Geen restindruk

Hygienic

Scratch
proof

Easy clean

Water
resistant

Suitable for
bathrooms

Natural
look & feel Antiallergic

Protectonite
PU

Soundproof Expansion /
Contraction 

proof

Castor chair
resistant

Suitable for
floor heating

Stain resistant

Extra long IAQ - Indoor
Air Quality

Clear print

V-groove Geen restindruk

Hygienic Scratch
proof

Easy clean

Water
resistant

Suitable for
bathrooms

Natural
look & feel Antiallergic

Protectonite
PU

Soundproof Expansion /
Contraction 

proof

Castor chair
resistant

Suitable for
floor heating

Stain resistant

Extra long IAQ - Indoor
Air Quality

Clear print

V-groove Geen restindruk

Hygienic

Scratch
proof

Easy clean

Water
resistant

Suitable for
bathrooms

Natural
look & feel Antiallergic

Protectonite
PU

Soundproof Expansion /
Contraction 

proof

Castor chair
resistant

Suitable for
floor heating

Stain resistant

Extra long IAQ - Indoor
Air Quality

Clear print

V-groove Geen restindruk

Hygienic

Scratch
proof

Easy clean

Water
resistant

Suitable for
bathrooms

Natural
look & feel Antiallergic

Protectonite
PU

Soundproof Expansion /
Contraction 

proof

Castor chair
resistant

Suitable for
floor heating

Stain resistant

Extra long IAQ - Indoor
Air Quality

Clear print

V-groove Geen restindruk

Hygienic

Moduleo® Impress

Technische Specificaties

MODULEO® IMPRESS DRYBACK

PRODUCTINFORMATIE

Gebruiksklasse EN 685 23 - 33 - 42

Totale dikte EN ISO 24346 2,5 mm

Slijtlaag EN ISO 24340 0,55 mm

PUR slijtlaag behandeling Protectonite®

Totaal gewicht g/m² EN ISO 23997 4.059

Embossed in register

FORMAAT & VERPAKKING

Planken EN ISO 24342 196 x 1320 mm 

Doos planken 14 st/doos 3,62 m²/doos

TESTRESULTATEN

Brandklasse EN 13501 Bfl-S1

Krasvastheid EN 660-2 Class T

Rechtheid & rechthoekigheid EN ISO 24342 ≤ 0,35 mm

Antislip EN 13893 DS

Slipweerstand DIN 51130 R10

Restindruk EN ISO 24343-1 Norm: ≤ 0,10 mm 
Gemiddeld gemeten resulaat: 0,03 mm

Meubelpoottest EN ISO 16581 Geen schade

Krulling EN ISO 23999 ≤ 2 mm

Electrische weerstand EN ISO 10965 ≤ 109 Ohm

Dimensionele stabiliteit EN ISO 23999 Norm: ≤ 0,25 %
Gemiddeld gemeten resulaat: ≤ 0,05 %

Thermische isolatie EN 12524 0,25 w/(m.K)

Warmtedoorlaatweerstand R EN ISO 12664 0,0100 m².K/W

Electrostatische propensiteit EN 1815 < 2 kV

Formaldehydeklasse EN 717-1 E1

Kontaktgeluidisolatie EN 140-8 4 dB

Bestand tegen stoelwielen EN 425 Geen schade

Vlekbestendigheid EN ISO 26987 Zeer goed

Lichtechtheid ISO 105-B02 ≥ 6

Vloerverwarming EN 12524 Geschikt, max 27°C

Garantie (jaar) 20 Residentieel | 10 Project

De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal gebruik.

34



DGJ
Z-156.603-1054

IVC Design Floors

IVC GROUP

Scratch
proof

Easy clean

Water
resistant

Suitable for
bathrooms

Natural
look & feel Antiallergic

Protectonite
PU

Soundproof Expansion /
Contraction 

proof

Castor chair
resistant

Suitable for
floor heating

Stain resistant

Extra long IAQ - Indoor
Air Quality

Clear print

V-groove Geen restindruk

HygienicScratch
proof

Easy clean

Water
resistant

Suitable for
bathrooms

Natural
look & feel Antiallergic

Protectonite
PU

Soundproof Expansion /
Contraction 

proof

Castor chair
resistant

Suitable for
floor heating

Stain resistant

Extra long IAQ - Indoor
Air Quality

Clear print

V-groove Geen restindruk

Hygienic

Scratch
proof

Easy clean

Water
resistant

Suitable for
bathrooms

Natural
look & feel Antiallergic

Protectonite
PU

Soundproof Expansion /
Contraction 

proof

Castor chair
resistant

Suitable for
floor heating

Stain resistant

Extra long IAQ - Indoor
Air Quality

Clear print

V-groove Geen restindruk

Hygienic

Scratch
proof

Easy clean

Water
resistant

Suitable for
bathrooms

Natural
look & feel Antiallergic

Protectonite
PU

Soundproof Expansion /
Contraction 

proof

Castor chair
resistant

Suitable for
floor heating

Stain resistant

Extra long IAQ - Indoor
Air Quality

Clear print

V-groove Geen restindruk

Hygienic Scratch
proof

Easy clean

Water
resistant

Suitable for
bathrooms

Natural
look & feel Antiallergic

Protectonite
PU

Soundproof Expansion /
Contraction 

proof

Castor chair
resistant

Suitable for
floor heating

Stain resistant

Extra long IAQ - Indoor
Air Quality

Clear print

V-groove Geen restindruk

Hygienic

Scratch
proof

Easy clean

Water
resistant

Suitable for
bathrooms

Natural
look & feel Antiallergic

Protectonite
PU

Soundproof Expansion /
Contraction 

proof

Castor chair
resistant

Suitable for
floor heating

Stain resistant

Extra long IAQ - Indoor
Air Quality

Clear print

V-groove Geen restindruk

Hygienic

Scratch
proof

Easy clean

Water
resistant

Suitable for
bathrooms

Natural
look & feel Antiallergic

Protectonite
PU

Soundproof Expansion /
Contraction 

proof

Castor chair
resistant

Suitable for
floor heating

Stain resistant

Extra long IAQ - Indoor
Air Quality

Clear print

V-groove Geen restindruk

Hygienic

MODULEO® IMPRESS CLICK

PRODUCTINFORMATIE

Gebruiksklasse EN 685 23 - 33 - 42

Totale dikte EN ISO 24346 4,5 mm

Slijtlaag EN ISO 24340 0,55 mm

PUR slijtlaag behandeling Protectonite®

Totaal gewicht g/m² EN ISO 23997 7.681

Embossed in register

FORMAAT & VERPAKKING

Planken EN ISO 24342 191 x 1316 mm

Doos planken 7 st/doos 1,76 m²/doos

TESTRESULTATEN

Brandklasse EN 13501 Bfl-S1

Krasvastheid EN 660-2 Class T

Rechtheid & rechthoekigheid EN ISO 24342 ≤ 0,35 mm

Antislip EN 13893 DS

Slipweerstand DIN 51130 R10

Restindruk EN ISO 24343-1 Norm: ≤ 0,10 mm 
Gemiddeld gemeten resulaat: 0,03 mm

Meubelpoottest EN ISO 16581 Geen schade

Krulling EN ISO 23999 ≤ 2 mm

Electrische weerstand EN ISO 10965 ≤ 109 Ohm

Dimensionele stabiliteit EN ISO 23999 Norm: ≤ 0,25 %
Gemiddeld gemeten resulaat: ≤ 0,05 %

Thermische isolatie EN 12524 0,25 w/(m.K)

Warmtedoorlaatweerstand R EN ISO 12664 0,0159 m².K/W

Electrostatische propensiteit EN 1815 < 2 kV

Formaldehydeklasse EN 717-1 E1

Kontaktgeluidisolatie EN 140-8 4 dB

Bestand tegen stoelwielen EN 425 Geen schade

Vlekbestendigheid EN ISO 26987 Zeer goed

Lichtechtheid ISO 105-B02 ≥ 6

Vloerverwarming EN 12524 Geschikt, max 27°C

Garantie (jaar) 20 Residentieel | 10 Project

De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal gebruik.
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Country Oak 54880

Praktisch 

Clear Print

Guaranteed quality

Bevel

Extra long Extra large design

Clean Indoor Air

Minimal shrinkage 
or expansion

Natural look and feel

Moisture-proof

Sound-proof

Impact resistance

Heat insulation

Water- and sliprestistant

Protectonite PU Protection

Hygienic and easy to clean

Dryback

Click 
Easy to install

Sterke geluidsisolatie
Moduleo zorgt voor de perfecte 
akoestiek in uw ruimte. Dankzij een 

geluids absorberende basis wordt geluid 
gereduceerd tot een aangenaam niveau. 

Clear Print

Guaranteed quality

Bevel

Extra long Extra large design

Clean Indoor Air

Minimal shrinkage 
or expansion

Natural look and feel

Moisture-proof

Sound-proof

Impact resistance

Heat insulation

Water- and sliprestistant

Protectonite PU Protection

Hygienic and easy to clean

Dryback

Click 
Easy to install

Minieme restindruk 
Slijtvast, met een bewezen weerstand 
tegen de impact van intensief gebruik 

– zelfs hakken – en vlekken. Ideaal voor in 
drukke ruimtes. 

Clear Print

Guaranteed quality

Bevel

Extra long Extra large design

Clean Indoor Air

Minimal shrinkage 
or expansion

Natural look and feel

Moisture-proof

Sound-proof

Impact resistance

Heat insulation

Water- and sliprestistant

Protectonite PU Protection

Hygienic and easy to clean

Dryback

Click 
Easy to installV-groef

Een egaal resultaat en gevoel dankzij 
een naadloos aansluitende V-groef.

Clear Print

Guaranteed quality

Bevel

Extra long Extra large design

Clean Indoor Air

Minimal shrinkage 
or expansion

Natural look and feel

Moisture-proof

Sound-proof

Impact resistance

Heat insulation

Water- and sliprestistant

Protectonite PU Protection

Hygienic and easy to clean

Dryback

Click 
Easy to install

Water- en slipbestendig
Vochtbestendig, perfect voor 
omgevingen met gevaar op uitglijden, 

zoals keukens of badkamers. Slipvrij, met een 
antislipwaarde R10. 

Zoveel voordelen... 
Dat moet Moduleo® zijn

Clear Print

Guaranteed quality

Bevel

Extra long Extra large design

Clean Indoor Air

Minimal shrinkage 
or expansion

Natural look and feel

Moisture-proof

Sound-proof

Impact resistance

Heat insulation

Water- and sliprestistant

Protectonite PU Protection

Hygienic and easy to clean

Dryback

Click 
Easy to install

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. 

Clear Print

Guaranteed quality

Bevel

Extra long Extra large design

Clean Indoor Air

Minimal shrinkage 
or expansion

Natural look and feel

Moisture-proof

Sound-proof

Impact resistance

Heat insulation

Water- and sliprestistant

Protectonite PU Protection

Hygienic and easy to clean

Dryback

Click 
Easy to install

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. 

Clear Print

Guaranteed quality

Bevel

Extra long Extra large design

Clean Indoor Air

Minimal shrinkage 
or expansion

Natural look and feel

Moisture-proof

Sound-proof

Impact resistance

Heat insulation

Water- and sliprestistant

Protectonite PU Protection

Hygienic and easy to clean

Dryback

Click 
Easy to install

Indoor Air Quality
Moduleo behaalde al heel wat 
internationale bekroningen en

certificaten:  ISO 9001, ISO 14001, 
binnenlucht kwaliteit A+, BRE A+. 
Onze vloeren ademen groene energie, 
u dus ook.

Naast fantastische looks 
biedt Moduleo ook heel 
wat praktische voordelen.  

Onze vloeren zijn kras- en 
vuil bestendig, onderhouds-
vriendelijk, geluidsisolerend 
en veel meer. U hoeft dus niet 
voorzichtig te zijn en geen uren 
schoon te maken. Ook de 
mensen die u over de vloer 
krijgt – en dat mogen er gerust 
veel zijn – zullen laaiend 
enthousiast zijn.
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Clear Print

Guaranteed quality

Bevel

Extra long
Extra large design

Clean Indoor Air

Minimal shrinkage 

or expansion

Natural look and feel

Moisture-proof

Sound-proof

Impact resistance

Heat insulation

Water- and sliprestistant

Protectonite PU Protection

Hygienic and easy to clean

Dryback

Click 
Easy to install

Dessin

Clear Print

Guaranteed quality

Bevel

Extra long Extra large design

Clean Indoor Air

Minimal shrinkage 
or expansion

Natural look and feel

Moisture-proof

Sound-proof

Impact resistance

Heat insulation

Water- and sliprestistant

Protectonite PU Protection

Hygienic and easy to clean

Dryback

Click 
Easy to install

Natuurlijke look & feel
Natuurlijke aanblik en gevoel dankzij 
een fris, op de natuur geïnspireerd 

design en een toegevoegde textuur. 

Clear Print

Guaranteed quality

Bevel

Extra long Extra large design

Clean Indoor Air

Minimal shrinkage 
or expansion

Natural look and feel

Moisture-proof

Sound-proof

Impact resistance

Heat insulation

Water- and sliprestistant

Protectonite PU Protection

Hygienic and easy to clean

Dryback

Click 
Easy to install

Krimpt niet en zet niet uit
Dankzij ons gepatenteerd systeem 
met dubbele glasvezellaag garandeert 

elke Moduleo-designvloer een extreem hoge 
dimensionele stabiliteit. Hij vertoont geen 
indruk- of uitzetsporen bij intensief gebruik. 

Garantie
Gewaarborgde kwaliteit, tot 20 jaar 
garantie. 

Clear Print

Guaranteed quality

Bevel

Extra long Extra large design

Clean Indoor Air

Minimal shrinkage 
or expansion

Natural look and feel

Moisture-proof

Sound-proof

Impact resistance

Heat insulation

Water- and sliprestistant

Protectonite PU Protection

Hygienic and easy to clean

Dryback

Click 
Easy to install

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

natuurlijke look. 

Clear Print

Guaranteed quality

Bevel

Extra long Extra large design

Clean Indoor Air

Minimal shrinkage 
or expansion

Natural look and feel

Moisture-proof

Sound-proof

Impact resistance

Heat insulation

Water- and sliprestistant

Protectonite PU Protection

Hygienic and easy to clean

Dryback

Click 
Easy to install

Duidelijke print
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. 

Indoor Air 

Quality
Onze vloeren 

ademen groene energie, 

u dus ook.

ISO 9001, ISO 14001, 

binnenlucht kwaliteit A+, BRE A+ 
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CATION, HEALTH, RETAILZ-156.603-1054
IVC Design Floors

IVC GROUP

Productie met groene energie
Onze productiesite in Avelgem is uitgerust met drie 
windturbines die beantwoorden aan de strengste 
gezondheids- en veiligheidsnormen wat geluidsoverlast en 
uitzicht betreft. Met een maximumproductie van 13,3 GWh 
per jaar voorzien de turbines meer dan 1/3 van de energie 
die IVC Avelgem nodig heeft.  

Strenge controle op grondstoffen
Moduleo kiest bewust voor productie processen die voldoen 
aan de inter nationale standaard. Alle leveranciers moeten 
beantwoorden aan de REACH-reguleringen. 

Made in Belgium
Alle Moduleo-designvloeren worden 
gemaakt in België. Door zo dicht bij onze 
klanten te produceren vermijden we ver 

en milieubelastend transport. Een bewuste keuze om de 
CO2-uitstoot en ecologische voetafdruk tot een minimum 
te beperken. 

Tot 50% gerecycleerd materiaal
De Moduleo-vloeren bestaan tot 50% uit gerecycleerde en 
gecertificeerde materialen. Via post-industriële recycling 
kunnen wij bovendien een bijzonder ‘zuiver’ type PVC 
winnen met een zeer beperkte impact op het milieu.

Inkten en PU-bekledingen op waterbasis
We gebruiken voor onze drukprocessen enkel 
milieuvriendelijke inkt en PU-bekleding op waterbasis. 

Weinig afval, veel recyclage
Moduleo blijft zoeken naar betere of nieuwe manieren 
om haar producten te verpakken en zo afval te reduceren 
en recycleren. 

Onze groene productie faciliteit heeft 
haar wortels in België en produceert al 
onze luxevinylvloeren op een ecologisch 
verantwoorde manier. In tegenstelling 
tot vele andere vloerproducenten 
voeren wij niets in van het Verre Oosten. 

Eco? Logisch!  
Dat moet Moduleo® zijn

Scratch
proof

Easy clean

Water
resistant

Suitable for
bathrooms

Natural
look & feel Antiallergic

Protectonite
PU

Soundproof Expansion /
Contraction 

proof

Castor chair
resistant

Suitable for
floor heating

Stain resistant

Extra long IAQ - Indoor
Air Quality

Clear print

V-groove Geen restindruk

Hygienic
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Elke Moduleo-vloer bestaat tot 50% uit 
gerecycleerde materialen. Op het einde 
van zijn levenscyclus kan de vloer ook nog 
eens zelf gerecycleerd worden. Tijdens zijn 
lange leven draagt hij bovendien ook zorg 
voor mens en milieu. Er zijn geen zwaar 
chemische schoonmaak producten nodig 
om onze vloeren te onderhouden en ook 
de verwarming hoeft niet extra te werken 
gezien zijn warmte- isolerende en dus 
energiebesparende prestaties. 

Moduleo streeft ernaar om elk aspect van 
haar business optimaal te laten renderen. 
De groene cirkel moet rond zijn, van 
een strenge selectie en inspectie van 
grondstoffen tot het gebruik van groene 
energie, minimaal waterverbruik en 
transport. 

Wij garanderen dat Moduleo de meest 
logische en ecolo gische keuze is voor 
de toekomst. 

Moduleo®, onderdeel  
van de IVC Group,  
marktleider & trendsetter
Met een wereldwijde capaciteit van 
140 miljoen m2 vloer bedekkingen per jaar is 
de IVC Group leider op de Europese markt 
van residentiële vloerbedekkingen en project 
toepassingen. De 1.250 teamleden van de 
IVC Group brengen het credo van de 
onderneming ‘nooit op je lauweren rusten’ 
tot leven. Ze zetten zich in voor een superieur 
merk met trendsettende producten die 
vertrouwen inboezemen en met stijlen die 
inspireren. De IVC Group neemt niets voor 
waar aan en let op de kleinste details. Een 
aanpak die het bedrijf al meer dan 15 jaar in 
staat stelt om de grenzen van vinylvloeren 
te verleggen. 
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