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Design Pvc kant en klaar in nieuwe dimensies.

 Decor Wilde Esche

Pvc

Phthalaatvrij
vrij van 

weekmakers



Kastanie weiß - met velling 

Esche weiß - met velling 

Atlaszeder creme

Ulme gekalkt

Eiche stahlgrau
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 Decor Ulme gekalkt

Vinylan plus is een bijzondere designpvc vloer. Authentieke 
houtimitatie van mondern tot klassiek zorgen voor sfeer in elke 
ruimte. Lichte hout decoren zorgen voor een frisse en luchtige 
ambience en laat elke ruimte groter lijken. Benadrukt word de 
royale uitstraling door de slank en elegant werkende plankop-
bouw.

Een klas op zich  



Design Pvc kant en klaar in nieuwe dimensies.

3 Decor Bergulme

De designpvc vloer lokt met haar extreme duurzame Pvc toplaag met unieke optiek en indivi-
dueel gestructureerde oppervlaktes. De middenlaag bestaat uit een hoogwaardige gecompri-
meerde HDF met de gepatenteerde UNICLIC- legtechniek voor het makkelijke zelf leggen.

Een ingebouwde 3,2 mm dikke kurk dempingsonderlaags uit hoogwaardige, elastische natuur-
kurk zorgt voor een verende werking en bespaart hierbij de gewrichten. Al met al een hightech 
vloer met lokkende producteigenschappen.

Vinylan plus bewijst haar ware sterkte

Goldakazie 

Bergulme - 
met velling 

Atlaszeder grau

Wilde Esche - 
met velling 

Vogeseneiche - 
met velling 

Bergulme

g
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Eiche sägerau - met vellingEiche sägerau - met velling

Old Plank - met vellingOld Plank met velling

Black Walnut - met vellingBlack Walnut met velling

Atlaszeder braunAtlaszeder braun
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Het geheim van Vinylan plus ligt niet alleen in haar schoonheid maar ook in haar tech-
nische eigenschappen. Vinylan plus heeft een hoge glijdweerstand, is bestendig tegen 
chemicaliën, zeer lichtecht, geschikt voor rolstoelen en bovenal extreem slijtagevast bij 
een makkelijke reiniging.

Vinylan plus is de perfect vloer voor ruimtes die veel te verduren hebben zoals bijvoor-
beeld woonkamers, keukens, eetruimtes of gangen bij privé gebruik. Hij is echter ook 
zeer geschikt voor alle representatieve ruimtes in de gastronomie, voor verschillende 
verkoopruimtes, openbare gebouwen, bureaus en praktijken etc.

Professional in design en functionaliteit 

 Decor Black Walnut

Burgeiche - met vellingBurgeiche - met velling
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5 Decor Black Stone

De inrichting, meubilair en decoratie waarin wij leven zorgt voor ons woongevoel. Vooral de 
vloer die de basis van de ruimte is speelt een grote rol. Rechte lijnen, de eenheid van vorm 
en fuctionaliteit zijn de uitdrukking van moderne woonwerelden.

De steen decoren van Vinylan plus zorgen – vanwege de typische tegelformaten – voor een 
aangenaam natuurlijk karakter. In tegenstelling tot echt steen is designpvc niet zo hard en 
ook niet zo koud en daardoor de ideale vloer voor families met kinderen en huisdieren.

De uitdrukking van de moderne wooncultuur

Black Stone - 
met velling

Cement grey

Marmor white - 
met velling

Black Stone -

Marmor white
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 Decor Fantasy beige6

De voortreffelijke fantasie decoren van Vinylan plus imponeren twee keer. Aan de ene kant door 
de buitengewone kunstvolle oppervlaktes en aan de andere kant door de iets andere legtechniek.

De drie fantasie decoren zijn telkens in 2 verschillende plankformaten verkrijgbaar. Een bijzonder 
edele uitstraling creëer je als je beide formaten door elkaar gebruikt tijdens het leggen. Vanwege 
de velling rondom bij elke plank ontstaat een imposante en kunstvolle vloer.

De iets andere designvinyl vloer

Fantasy beige - met velling

Fantasy white - met velling

Fantasy grey - met velling

Fantasy silver - met vellingF t il lli
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Silver metallic - met velling

 Decor Silver metallic

Sil t lli ll
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Het geheim van Vinylan plus ligt in 
de technische details. Bovenop een 
extreem duurzame pvc toplaag met 
een unieke optiek van de individueel 
gestructureerde oppervlakte. 

In het midden een sterk gecompri-
meerde houtvezelplaat met de gepaten-
teerde UNICLIC-legtechniek voor het 
eenvoudige zelf te leggen. 

Onderaan een 3,2 mm extra sterke kurk 
dempingsonderlaag uit kwalitatieve, 
duurelastische natuurkurk. 

Al met al een hightech vloer met 
lokkende producteigenschappen.

Zekerheid bij elke stap 

6,0 mm HDF
(sterk gecomprimeerde 
houtvezelplaat)

3,2 mm kurk
(met dempingsonder-
laag)

Oppervlakte:
0,30 mm transparante, gestructureerde 
Overlay beschermlaag

1,5 mm massieve Vinyl laag 
in verschillende decoren

rimeerde 
)

sonder-

parante, gestructureerde
ermlaag

eve Vinyl laag 
e decoren

Plankopbouw Vinylan plus object HDF

Formaten: 11,0 x     612 x 440 mm
 11,0 x 1.200 x 210 mm
 11,0 x 1.200 x 440 mm

Metaal- en steen decoren
Fantasy- en hout decoren
Fantasy decoren

Phthalaatvrij
vrij van 

weekmakers
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 Ihr ZIRO-Fachhändler 

Productopbouw

1,8 mm gestructureerd Vinyltoplaag
6,0 mm HDF-Middenlaag
3,2 mm kurk met dempingsonderlaag

1,8 mm gestructureerd 
 Vinyltoplaag
3,2 mm Hydropolymer-
 Middenlaag

1,8 mm gestructureerde 
 Vinyltegel

Formaat Steendesign
Formaat hout/fantasydesign
Formaat Fantasydesign

11,0 x     612 x 440 mm
11,0 x 1.200 x 210 mm
11,0 x 1.200 x 440 mm

5,0 x    620 x 445 mm
5,0 x 1.205 x 215 mm
5,0 x 1.205 x 445 mm

1,8 x   622 x 452 mm
1,8 x 1.215 x 222 mm
1,8 x 1.215 x 452 mm

Totale dikte 11,0 mm 5,0 mm 1,8 mm

Deklaag 0,30 mm 0,30 mm 0,30 mm

Oppervlakte PU- toplaag PU- toplaag PU- toplaag

Legtechniek UNICLIC-techniek UNICLIC-techniek Vast verlijmen

Geschikt voor vochtige ruimtes Nee Ja Ja

Oppervlaktegewicht (EN 430) 9.950 g/m2 7.200 g/m2 3.400 g/m2

Geschikt voor vloerverwarming Ja Ja Ja

Warmte doorlating (EN 12524) 0,102 m2 K/W 0,032 m2 K/W 0,021 m2 K/W

Restindruk (EN 433) 0,03 mm 0,03 mm 0,023 mm

Geschikt voor rolstoelen (EN 425) Ja, Rolstoeltype Typ W Ja, Rolstoeltype Typ W Ja, Rolstoeltype Typ W

Aufl adungsspannung (EN 1815)  2 kV  2 kV  2 kV

Licht echtheidsfactor (EN 105-B02) 6/7 6/7 6/7

Woonklasse (EN 685) 23/32 23/32 23/32

Technische data
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Alle Vinylan plus decoren zijn te verkrijgen in 3 verschillende uitvoeringen. 

Vinylan plus 11 mm met HDF is de perfecte vloer waar het om warmte aan de voeten, 
loopgeluid- en warmte isolatie en het makkelijke leggen gaat. 

Vinylan plus Hydro 5,0 mm is optimaal bij vochtige ruimtes, ruimtes met weinig 
inbouwhoogte en waar het om makkelijk leggen gaat. 

Vinylan plus KF 2,0 mm en 2,5 mm is de ideale designvloer op vloerverwarming, voor 
op trappen en in grote ruimtes omdat er ook zonder dilatatieprofi elen gelegd kan 
worden. Vinylan Plus KF is ongevoelig voor vocht en kan daarom ook in de badkamer 
en de WC gelegd worden. 

Alle uitvoeringen hebben een ding gemeen: briljante, bijna niet van echt te onder-
scheiden oppervlaktes, extreme duurzaamheid en makkelijke reiniging. 

Vinylan Plus object voor elk gebruik


