NAUTIKFLÖR IS EEN LICHTGEWICHT, WATERDICHTE PVC
VLOER MET EEN NAUTISCH
UITERLIJK EN EEN LOOK & FEEL
VAN ECHT HOUT
De hoogwaardige vloerdelen worden in
Zwitserland geproduceerd door de ICA Group en
biedt dankzij onze geavanceerde
productieproces en normen een authentieke
nautische look. Dit zorgt voor een precieze
”voeg” en een echt hout effect – een innovatie
die alleen NautikFlör aanbiedt.
Waarom de hoge kosten en enorme tijdsinspanningen voor het leggen van een zware houten
vloer accepteren, indien het gewenste uiterlijk en
de charme van het jacht, huis of commerciële
ruimte op een veel eenvoudiger manier kan
worden gerealiseerd met het NautikFlör-systeem.
Binnen enkele uren heeft u een authentieke en
luxe nautische look voor een fractie van de prijs
van een echte houten vloer. Maar dit is niet alles.
NautikFlör is niet alleen stijlvol en authentiek – de
vloer is ook nagenoeg onderhoudsvrij!
De waterbestendige vloerdelen zijn duurzamer
dan alle andere vloerbedekkingen, die
momenteel op de markt verkrijgbaar zijn.

U DROOMT VAN EEN ECHTE
SCHEEPSVLOER MAAR…
•

Het is te duur en kost veel tijd
om het te installeren.

•

U heeft niet genoeg tijd en geld voor de
bijbehorend onderhoudsinspanningen.

•

U maakt zich zorgen over het extra
gewicht van uw boot.

MAAK U ZICH ZORGEN
OVER HET EXTRA GEWICHT
VAN UW BOOT?

CONTACT
HWZ International AG
Untere Gründlistrasse 23
CH-6055 Alpnach Dorf
Switzerland
+41 58 470 66 00
info@hwzi.ch
hwzi.ch

nautikflor.eu

PREMIUM WATERBESTENDIGE
VLOER MET EEN
NAUTISCHE LOOK

EIGENSCHAPPEN

VOORDELEN

NautikFlör benut de modernste technologieën
en HD-printing om de ultieme oplossing voor
nautische vloerbedekking voor boten, huizen
en grote commerciële ruimtes te bieden.

De milieuvriendelijke, lichtgewicht vloerbedekking
is 100% waterbestendig en is ontwikkeld om een
uitgebreide bescherming te bieden tegen waterschade, inclusief vocht en nattigheid.
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Authentieke nautische look
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Kwaliteits Design & productie

4 Lage installatiehoogte van 5,5 mm
4 Extreem vlekbestendig
4 100% waterbestendig
4 Gepatenteerde klikverbinding
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Zeer duurzaam

4 Geen ondertapijt vereist
4 Milieuvriendelijk

4

Snelle en eenvoudige installatie
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4 Betaalbaar alternatief voor echt teakhout
4 Geproduceerd in Zwitserland

Het ziet er zo authentiek uit dat het kan worden
gebruikt op boten en jachten in alle soorten en
maten. Het is zo duurzaam dat het ook in grote
commerciële ruimtes wordt gebruikt. Omdat het
zo mooi is, maakt het uw interieur stijlvol!

Afmeting: 1235 x 200 x 5,5 mm

4 20 jaar garantie

Kompasroos

Teak vergrijsd met
donkere biezen

Kersen met donkere biezen

Teak met donkere biezen

Kersen met lichte biezen

Teak met lichte biezen

Met het kliksysteem is leggen en installeren gemakkelijk en tijdbesparend.
Afhankelijk van het gebruiksgebied wordt NautikFlör gelijmd of geïnstalleerd als zwevende vloer. Door het lage gewicht van 5 kg/m2 en de lage
installatiehoogte is NautikFlör ook ideaal voor kleinere boten.

