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Decor Eiche Verdal

De Premium-design Pvc kant en klaar vloer.

Designpvc vloeren zijn zeer populair. De gestructureerde 
houtoppervlaktes lijken zeer op het origineel. Ze zijn echter veel 
robuuster en kunnen veel aan. De nieuwe lengte van 180 cm laat 
een ruimte er bijzonder groot uitzien.

Vinylan plus object heeft een beschermlaag van 0.55 mm en is 
daarom niet alleen in privé maar ook in industriële ruimtes zoals 
winkels, hotelkamers, boetiekjes of andere representatieve 
ruimtes zeer goed inzetbaar.  

Trendy vloeren voor de hoogste eisen

Formaat

1.800 x 220 mm

met microvelling

Esche Lillehammer

Eiche Lund

Eiche Narvik
Synchronprägung

Lärche Malmö

Eiche Verdal
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Formaat

1.800 x 220 mm

met microvelling

Decor Eiche Vastra

Eiche Harsted
Synchronprägung

Vinylan plus object is een innovatieve vloer, die met zijn hoge glijweerstand en in grote 
mate bestendigheid tegen krassen vooral in ruimtes die veel te voorduren hebben zeer goed 
gelegd kan worden. Vooral in de woon- en eetkamer, de meeste gebruikte ruimtes waar de 
familie bij elkaar komt, heeft u een sterke vloer nodig, waar kinderen en huisdieren rustig 
spelen kunnen zonder dat er blijvende sporen achterblijven. 

De vloer die bij alles mee doet

Birke Lavik

Eiche Vilasund

Eiche Vastra

Esche Boras
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De Premium-design Pvc kant en klaar vloer.

Formaat

1.800 x 220 mm

met microvelling
1

Houtdesigns in donkere tonen stralen veel warmte uit. Daarvan profi teren vooral grote 
ruimtes. Boetiekjes en kledingwinkels maar ook boekwinkels en bibliotheken nodigen u 
uit even rond te kijken.

De houtoppervlakte in de vorm van lange planken zijn optisch bijna niet van echt te 
onderscheiden.  

Donkere tonen – warm en knus

 Decor Erle Oslo

Lärche Drobak

Eiche Bergen

Erle Oslo

Eiche Viborg
Synchronprägung
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Formaat

1.200 x 210 mm

met microvelling

Eiche Helsinki
Synchronprägung

Weißeiche Aland
Synchronprägung

Natureiche Billund
Synchronprägung

Esche Kopenhagen
Synchronprägung

Esche Vaasa
Synchronprägung

Esche Vaasa

Esche Aarhus
Synchronprägung

Formaat

1.500 x 220 mm

met microvelling
2

3

Decor Esche Kopenhagen

De designvinyl vloer lokt door zijn extreem duurzame vinyl toplaag met een unieke optiek van de 
individueel gestructureerde oppervlaktes. De tussenlaag bestaat uit een sterk gecomprimeerde 
houtvezelplaat met de gepatenteerde UNICLIC clicksysteem voor het eenvoudige zelf leggen.

De extra sterke kurk dempingsonderlaag uit kwalitatieve, elastische natuurkurk zorgt voor een 
verende werking en bespaart hierbij de gewrichten. Al met al een hightech vloer met lokkende pro-
ducteigenschappen. Vooral in bureaus, vergaderruimtes, kantines en aulas zijn de robuste vloeren 
van  Vinylan plus object de optimale oplossing. 

Vinylan plus object – een echte hightech vloer
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 Decor Ornament Tynset grau

 Decor Cement Skagen grau

Cement
Skagen grau

Ornament
Tynset grau

Ornament
Tynset weiß

De Premium-design Pvc kant en klaar vloer.

De designvinyl vloer Vinylan plus object laat niets te wensen over. Wie houdt van 
lichte, moderne vloeren kiest voor de nieuwe designs in trendy grijstinten. Als steen 
of als ornament – met deze vloer straalt elke vloer moderne terughoudendheid uit. 

Hetzij in bureaus, praktijken, galerijen of in verschillende winkels, de lichte onverwo-
estbaar designvinyl vloer creëren zelfs in kleine ruimtes een royale sfeer. 

Designvloeren in moderne grijstinten

Formaat

612 x 440 mm4
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Oppervlakte:
0,55 mm transparante, gestructureerde 
Overlay beschermlaag

1,45 mm massieve Vinyl laag
in verschillende decoren, 
gladde kanten

arante, gestructureerde 
rmlaag

ve Vinyl laag
decoren, 

Plankopbouw Vinylan plus object HDF 

Formaten: 1 11,0 x 1.800 x 220 mm
2 11,0 x 1.500 x 220 mm
3 11,0 x 1.200 x 210 mm
4 11,0 x    612 x 440 mm

1 + 2 6,8 mm HDF
3 + 4 6,0 mm HDF

(sterk gecomprimeerde 
houtvezelplaat)

1 + 2 2,2 mm kurk
3 + 4 3,0 mm kurk

(met dempingsonderlaag)

Renoveren betekent vaak een nieuwe vloer naast een oude lelijke trap. Dat hoeft niet meer. Want er bestaan decoratieve 
trapprofi elen passend bij elke Vinylan vloer. Makkelijk uw trap met de 11 mm dikke Vinylan plus object klikvloer bekleden 
en uw trap ziet eruit als nieuw. Dit verbetert de uitstraling van elke gang en trappenhuis. 

Natuurlijk hebben we ook bijpassende plinten. Voor welke vloeren een plint met een passend decor verkrijgbaar zijn kunt 
u bij uw Ziro dealer navragen. 

Alles van een enkele bron

Het geheim van Vinylan plus object 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 clicksysteem voor het 
eenvoudige zelf leggen. 

Onderaan een extra sterke kurk 
dempingsonderlaag uit kwalitatieve, 
elastische natuurkurk. 

Al met al een hightech vloer met lok-
kende producteigenschappen.

Zekerheid bij elke stap 

Phthalaatvrij
vrij van 

weekmakers



 Ihr ZIRO-Fachhändler 

De Premium-design Pvc kant en klaar vloer.

Bijna alle Vinylan plus object decoren zijn te verkrijgen in 3 verschillende uitvoeringen. Vinylan plus object 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 object Hydro 5,2 en 
6,6 mm is optimaal bij vochtige ruimtes, ruimtes met weinig inbouwhoogte en waar het om makkelijk leggen gaat. Vinylan plus object 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 e-
len gelegd kan worden. Vinylan Plus object 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 onderscheiden oppervlaktes, extreme duurzaamheid en makkelijke 
reiniging.  

Vinylan Plus object voor elk gebruik

Decor Esche Aarhus
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Productopbouw 1 + 2 2,0 mm gestructureerd
 Vinyltoplaag 
 6,8 mm HDF-Middenlaag
 2,2 mm kurk met 
 dempingsonderlaag
3 + 4 2,0 mm Vinyltoplaag

 6,0 mm HDF-Middenlaag
 3,0 mm kurk met 
 dempingsonderlaag

1 + 2 2,0 mm gestructureerd
 Vinyltoplaag
 4,6 mm Hydropolymer-
 Middenlaag

3 + 4 2,0 mm gestructureerd 
 Vinyltoplaag
 3,2 mm Hydropolymer-
 Middenlaag

1 + 2 + 4 2,5 mm 
gestructureerde Vinyltegel

3 2,0 mm 
gestructureerde Vinyltegel

1 Plankformaat 11,0 x 1.800 x 220 mm 6,6 x 1.800 x 220 mm 2,5 x 1.829 x 229 mm

2 Plankformaat 11,0 x 1.500 x 220 mm 6,6 x 1.500 x 220 mm 2,5 x 1.524 x 229 mm

3 DPlankformaat 11,0 x 1.200 x 210 mm 5,2 x 1.205 x 215 mm 2,0 x 1.215 x 222 mm

4 Plankformaat 11,0 x    612 x 440 mm 5,2 x 620 x 445 mm 2,5 x 609,6 x 457,2 mm

Deklaag 0,55 mm 0,55 mm 0,55 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) 10.050 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 0,03 mm

Loopgeluid waarde 
(EN-ISO 717-2)

17 dB 7 dB 5 dB

Geschikt voor rolstoelen 
(EN 425)

Ja, Rolstoeltype W Ja, Rolstoeltype W Ja, Rolstoeltype W

Licht echtheidsfactor ISO 105 6/7 6/7 6/7

Woonklasse (EN 685) 23/33 23/33 23/41

Technische data HDF


