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Alsace

MET GEÏNTEGREERDE, 

GELUIDSABSORBERENDE 

ONDERLEGMAT ASSORTIMENT 2019
www.bdesign-vinyl.nl



ZO VLOER JE TEGENWOORDIG
 Grote variatie aan formaten en legpatronen, nu 
nieuw met Herringbone- en Square-panelen.

 De geïntegreerde 1,5 mm onderlegmat heeft 
een geluidsabsorberende werking (- 18dB komt 
hier overeen met 72 % geluidsreductie, zie p. 11) 
en verbetert zowel het warmtegevoel als het 
loopcomfort.

 De Ultra-Fresh-behandeling verhindert 
het ontstaan van geuren en vlekken die tot 
schimmels of vochtvlekken kunnen leiden.

 Eenvoudig zelf te leggen door Drop-and-Lock 
voegen.

 Dankzij de Isocore® technologie krijgt 
u lichte en toch sterke producten, die 
eenvoudig te leggen zijn.

 100 % watervast – kan in de meeste ruimtes 
in particuliere en commerciële omgevingen 
worden gelegd.

 Nieuwe keramiekparel-coating: 
microscopisch kleine keramische deeltjes 
zorgen voor een uitstekende slijtvastheid en 
maken verzorging en onderhoud eenvoudig.

INCLUSIEF 
 CONTACTGELUIDSISOLATIE

-18 dB reductie
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Featuring      ISOCORE Technology™
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Ultra-Fresh is a registered trademark 
of Thomson Research Associates Inc.

Burgund
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EEN NIEUW SOORT 
VINYL VLOER
Deze innovatie zal voor altijd een 

revolutie teweegbrengen in het 

leggen en in het plezier aan LVT-

producten! Groter, eenvoudiger, 

veiliger: de extra brede en lange 

panelen, de snelle en eenvoudige 

montage en de vele geweldige 

producteigenschappen maken van 

b!design Isocore inside een van de 

meest comfortabele, warme en 

betrouwbare vloeren. 

Keramiekparel- 
coating

Toplaag

Printfilm

Vaste dragende 
vinyl-tussenlaag

Geïntegreerde geluidsab-
sorberende onderlaag

Droplock100- 
verbinding

Additief 
UltraFresh

Isocore®
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Château Neuf
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Coral

ALLES IN XXL VOOR INTENSIEF GEBRUIK
XXL-vloerdeel en 
XXL-tegel: 
twee keer zo groot 
als conventionele 
clic-vinyl panelen
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Nizza

Of het nu gaat om een exclusief open kantoor of 

een creatieve werkplaats die is omgebouwd tot  

loft – dankzij de grootformaat panelen met 

DropLock-technologie kan de nieuwe designvloer 

in een mum van tijd worden gelegd en kan het 

housewarming feestje op tijd beginnen.

MEESTER VAN DE GROTE OPPERVLAKKEN
Uiteraard straalt b!design Isocore inside als u dat 

wilt ook in uw badkamer. 100% watervast, antislip 

en warm voor de voeten, dat zijn de eigenschappen 

die ervoor zorgen dat u zowel ‘s ochtends als ‘s 

avonds met een prettig gevoel uit de douche stapt.
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Ultra-Fresh is a registered trademark 
of Thomson Research Associates Inc.Corse
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VISGRAATPATROONHEILIGE

 Geef grote ruimtes fraai vorm met het 
klassieke visgraatpatroon in een moderne 
interpretatie. 

 Herringbone vinyl vloerdelen communiceren 
een echt parketgevoel en het leggen is 
kinderspel.

 Verkrijgbaar in vijf decors in chique houtlook.

 Dankzij de proportionele lengte-
breedteverhouding van 6 tot 1 heeft u een 
groot aantal legmogelijkheden (zie rechts). 

 In combinatie met Square gaat een wereld aan 
nieuwe vormgevingsmogelijkheden open (zie 
pagina 8–9). Door het innovatieve clicsysteem 
kent de fantasie geen grenzen meer.

 Net als alle b!design-producten geschikt voor 
mensen met allergieën, warm voor de voeten, 
antislip, gemakkelijk in het onderhoud, lang 
meegaand, moeilijk ontvlambaar, vrij van 
formaldehyde en voor 100% recycleerbaar.

LEGPATROON  1

LEGPATROON  3

LEGPATROON  2

LEGPATROON  4

ONTDEK DE VELE 
LEGMOGELIJKHEDEN :

Keramiekparel- 
coating

Toplaag

Printfilm

Vaste dragende 
vinyl-tussenlaag

Geïntegreerde ge-
luidsabsorberende 
onderlaag

Drop

Lock

DropLock

Droplock400- 
verbinding

Additief 
UltraFresh

Isocore®

NIEUW: DROPLOCK 400
Sla nieuwe wegen in en schep frisse en 

interessante legpatronen – DropLock 400 maakt 

het mogelijk. De panelen worden gewoon op 

elkaar gelegd en door lichtjes drukken verbonden 

(zie boven), en wel zowel aan de kopse als aan de 
lange kant.

Op die manier kun je de panelen nu op nieuwe en 

spannende manieren met elkaar combineren.
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Met Square haalt u een elegant, met 60 × 60 cm 

buitengewoon groot vinyltegel-paneel in steenoptiek 

in huis, om moderne ruimtes stijlvol vorm te geven. 

Met een hoge resolutie gedrukte folies leveren 

de schoonheid en natuurlijkheid van echte steen, 

levendig en strak.

VIERKANTSMARCHEERDER
Dankzij de vierkante vorm van de panelen kunt u 

bij de keuze en combinatie van de decors nieuwe 

wegen bewandelen: leg verschillende decors naast 

elkaar (zie pagina 13) of realiseer trendy vloeren door 

Square en Herringbone-panelen te combineren 

(afbeelding hieronder).
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Calabria / Normandie
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Calabria / Normandie

LEGPATROON 1 LEGPATROON 2 LEGPATROON 3

Laat uw creativiteit 

de vrije loop! Dit zijn 

slechts een paar van 

de vele mogelijke 

legpatronen.

MEER LEGMOGELIJKHEDEN
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Lorraine

VOOR ELKE WOONSITUATIE DE 
JUISTE VLOER
Haal alles uit de kast en creëer met b!design isocore 

inside de perfecte sfeer in huis.

Nizza Valencia Versailles

Bordeaux
is
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or
einside
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b!design isocore inside – innovatieve vloertechnologie die overtuigt 
Een hoogwaardige, met gesloten poriën geschuimde PVC-kern (polyvinylchloride) zorgt voor stabiliteit en 
vastheid, is echter lichter, minder bros en neemt ook nog eens minder vocht op dan WPC-producten 
(hout-kunststof-composietmateriaal). Door de betere dimensionale stabiliteit kunnen panelen in grote 
formaten worden gemaakt, ideaal voor commerciële ruimtes met een groot oppervlak.  

De geïntegreerde, 1,5-mm dikke, geluidsabsorberende onderlegmat biedt met - 18 dB een reductie van 72 
procent* wat betreft het contactgeluid en de geluidsoverdracht. Daarbij verbetert hij het warmtegevoel en 
het loopcomfort en beschermt de vloer tegen veroudering. 

Met de gepatenteerde DropLock 100 resp. 400-verbindingen beschikt b!design Isocore inside over een 
clic-vergrendelingssysteem, waarmee zelfs langere vloerdelen veilig en zonder problemen gelegd kunnen 
worden. De nieuwe ontwikkeling maakt een aanzienlijk kortere montage mogelijk; in vergelijking met 
panelen met UniClic-verbinding gaat de montage gemiddeld zelfs twee keer zo snel. Dit biedt 
doorslaggevende voordelen, met name voor grote oppervlakken en in de commerciële sector.

 Antibacteriële UltraFresh-behandeling aan boven- en onderkant

 100 % waterbestendig

 Kortere montagetijd door speciale Drop-and-Lock-legsystemen

 Slechts 7 mm opbouwhoogte

 Toplaag 0,55 mm 

  Gebruiksklasse 33, geschikt voor frequent / intensief gebruik  
in de hele woon- en objectruimte 

 25 jaar garantie bij woongebruik

 5 jaar beperkte dealer-garantie bij gebruik in objecten

ORGANISCH EN ZONDER BEZWAREN
Onze vinyl vloerdelen bevatten sinds de marktintroductie geen 

schadelijke chemische weekmakers. Tegenwoordig worden 

uitsluitend organische, van plantaardige stoffen gemaakte (zuur-

ether) weekmakers ingezet. Deze zijn absoluut ftalaatvrij en 

zonder bezwaren – ook voor kinderen. In zuivere PVC zitten ook 

geen formaldehyden, cadmium of organische tinverbindingen. 

In tegenstelling tot parket, laminaat en kurk zijn vinyl vloeren 

absoluut vrij van schadelijke stoffen. Ze zijn ook geschikt voor 

mensen met allergieën. De antibacteriële eigenschappen 

voorkomen gevaarlijke schimmelvorming bij vocht.

*  Gemeten aan de hand van een referentietoon van 1000 Hz, waarbij de subjectieve volume-indruk en de objectieve 
decibelmeting met elkaar overeenkomen.

INCLUSIEF 
 CONTACTGELUIDSISOLATIE

-18 dB reductie

11



12

Coral

33
Rens

33

XXL – vloerdeel-panelen

De clic-vinyl vloer zorgt met zijn moderne 
hout-design voor een luchtige sfeer in elke 
woonruimte.

Afmetingen ca. 1.510 x 300 x 7 mm 
Toplaag 0,55 mm  
Inhoud doos ca. 2,718 m2 (6 panelen/doos) 

 Extra lange en extra brede XXL panelen,  
1.510 x 300 mm

XXL – tegel-panelen

b!design vinyl vloeren zijn niet poreus en abso-
luut waterbestendig. Desondanks behouden ze 
hun antislip eigenschappen. Of er nu een water-
gevecht in de badkamer plaatsvindt of vloeistof 
in de keuken wordt gemorst – uw vloer gaat 
overal in mee.

BURGUND  24773506 RENS  24772017

VERSAILLES  24766232 CHÂTEAU NEUF  24773515

NIZZA  24746890BORDEAUX  24766241

CORAL  24776853

VALENCIA  24773524

Afmetingen  ca. 906 x 448 x 7 mm 
Toplaag 0,55 mm  
Inhoud doos ca. 2,435 m2 (6 panelen/doos)

 Extra lange en extra brede XXL panelen,  
906 x 448 mm
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Sardegna / Lombardia

Lorraine

33

33

Herringbone – vloerdeel-panelen

Grote ruimtes fraai en gezellig vormgeven met 
het klassieke visgraatpatroon in een modern 
jasje.

Afmetingen ca. 720 x 120 x 7 mm 
Toplaag 0,55 mm  
Inhoud doos ca. 2,073 m2 (24 panelen/doos) 

 Echt parketgevoel door chique houtlook

 Dankzij DropLock400 met Square vloerdeel-
panelen te combineren

Square – tegel-panelen

Snel en simpel gelegd creëert Square met zijn 
behaaglijke oppervlak een prettig binnenklimaat 
met een aantrekkelijk uiterlijk. 

Afmetingen ca. 600 x 600 x 7 mm 
Toplaag 0,55 mm  
Inhoud doos ca. 1,800 m2 (5 panelen/doos) 

 Natuurlijke steenoptiek (satijn)

 Dankzij DropLock400 met Herringbone 
vloerdeel-panelen te combineren

SARDEGNA  106202903 CALABRIA  106202907ABRUZZO  106202909 UMBRIA  106202901 LOMBARDIA  106202905

CORSE  106202955

NORMANDIE  106202957

LORRAINE  106202951

ALSACE  106202959

BRETAGNE  106202953
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LEGGEN
Slagblokje
Het speciaal voor de b!design vloerbedekkingen 
met clic-verbinding ontwikkelde slagblokje is 
universeel inzetbaar, beschermt de rand tijdens het 
leggen en ondersteunt een perfecte montage.

LEGGEN, ONDERHOUDEN, REPAREREN

b!design-vloeren zijn snel en 
eenvoudig gelegd. 
Daarvoor hoef je geen am-
bachtelijke hoogstandjes te 
leveren, maar zijn slechts een 
paar vaardige handgrepen 
met weinig gereedschap 
nodig. Die vindt u in de 
gereedschap/ machine-afde-
ling van elk BAUHAUS.

Deze gereedschappen hebt u nodig:

Rubber 
hamer

Meetlint of 
duimstok

Werkmes

Winkel-
haak

Slag-
blokje

Potlood

ONDERHOUDEN
Met onze drie verzorgingsproduc-
ten basisreiniger, boenonderhoud 
en opfrisser kunt u uw nieuwe 
vinyl vloer zonder problemen 
steeds opnieuw een stralend fris 
uiterlijk geven. 

REPAREREN
De Scratchfix Floor Repair Set van Dr. Schutz is dé oplossing 
voor het lokaal renoveren van krassen en witbreuk op PVC 
designvloeren en andere elastische vloerbedekkingen. Het omvat 
de PU Repair Spray voor het renoveren van fijnere krassen in het 
oppervlak, de PU Repair Stift voor het bijwerken van diepere 
krassen en een complete set met toebehoren plus 
gebruiksaanwijzing. Optimaal afgestemd op moderne 
deignvloeren qua glansgraad.

OPFRISSER
om het oppervlak op te frissen, dat dan 
ook het vuil weer beter afstoot.
22772303

BASISREINIGER
voor de regelmatige 
reiniging. 
22764294

SCRATCHFIX FLOOR REPAIR SET
bestaande uit 1 spuitbus, 1 stift en een 
pakket met toebehoren      25128172

BOENONDERHOUD
voor grondig 
schoonmaken.
22764285

SLAGBLOKJE  22716693



b!design vinyl vloeren zijn vanwege hun 
degelijke keramiekparel-coating uiterst 
robuust en bestendig. Dat maakt ze ook 
geschikt voor sterker belaste toepassingen.

Door de elastische opbouw van de b!design vinyl 
panelen wordt het geluid niet over het hele opper-
vlak overgedragen – dat maakt de b!design vinyl 
vloeren zo aangenaam geruisloos. Door de goede 
warmte-isolatie zijn ze ook altijd lekker warm.

ROBUUST

GEMAKKELIJK IN HET ONDERHOUDVEELZIJDIG TOEPASBAAR

GERUISLOOS & WARM

b!design gaat uit van een duurzame omgang met 
grondstoffen, voor een blijvend gezond milieu. Daarom 
zijn al onze vinyl vloeren voor 100% recyclebaar.

ABSOLUTE TOPSCORE VOOR B!DESIGN:  
geclassificeerd als zeer emissiearm (emissie van vluchtige stoffen in de 
binnenlucht, die een toxisch risico vormen bij het inademen).

Bezoek ons ook op internet op www.bdesign-vinyl.nl

HOE WE GEZAMENLIJK HET MILIEU KUNNEN BESCHERMEN

De verzorging van de b!design vinyl vloer is een 
fluitje van een cent. Gewoon even eroverheen 
vegen en uw vloer ziet eruit als nieuw. Droog 
vuil zoals aarde uit de tuin, wordt gewoon 
opgeveegd of met een stofzuiger verwijderd.

Omwille van
het milieu!
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Abruzzo
Bestelproducten zijn op korte termijn leverbaar en kunnen niet worden geruild. Modelwijzigingen, kleur- en 
structuurafwijkingen alsmede drukfouten voorbehouden. Prijzen gelden binnen de looptijd van het pro-
spectus en zijn afhaalprijzen incl. btw, zonder decoratie, opbouw, lampen. Basisprijzen tussen haakjes. Voor 
actuele prijzen excl. eventuele verzendkosten en beschikbaarheid verwijzen we naar www.bauhaus.info of 
uw specialist.

Firma en adres op www.bauhaus.info/fachcentren

Uw specialist voor vinyl vloeren
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