
STRONG 
CORE.
BEAUTIFUL 
DESIGN.



Step into the world of



3.

BIJ MODULEO. DAGEN WE UIT. 
VOORAL ONSZELF. OM TE 
INNOVEREN. EN UNIEKE 
DESIGNVLOEREN TE CREËREN. 
DIE STERK ZIJN. MOOI. STIL. DIE 
ZACHT AANVOELEN. MET EEN 
LEVENSECHTE TEXTUUR. SLIM 
ONTWORPEN. VANUIT ONZE 
OVERTUIGING. DAT GROOTSE 
DINGEN GEBEUREN ALS DESIGN 
EN INNOVATIE HAND IN HAND 
GAAN. EEN VLOER. DIE ALLE 
VERWACHTINGEN OVERTREFT. ZO 
VOLMAAKT. EEN PLEZIER IN HUIS. 
OM VAN TE GENIETEN.

DAT IS WAT MODULEO LAYRED 
MET MENSEN DOET.  
DAAROM GAVEN WE DE VLOER 
EEN             ACCENT  .
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IN BELGIUM 

D
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IG
NED & PRODUC

E
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LayRed is de luxe PVC vloer van Moduleo, een sterke 
‘rigid’ vloer die zacht aanvoelt als je eroverheen loopt, 
met een akoestische laag die het loopgeluid absorbeert. 
De kwaliteitsvloer kreeg een geïntegreerde ondervloer 
met een typerende rode kleur. Moduleo LayRed is 
ontwikkeld om zijn mannetje te staan in extreme 
omstandigheden en staat prachtig in elke ruimte in huis.



5.

STRONG 
CORE. 
BEAUTIFUL 
DESIGN.



Luzerna 46938



7.

Steden barsten uit hun voegen. 
Daardoor groeit de vraag naar 
kwaliteitsvolle leef- en woonruimte. 
En dat zet de woningmarkt onder 
druk. Omdat ruimte en middelen 
vaak beperkt zijn, wordt renovatie 
van bestaande panden alsmaar 
belangrijker.

Met zijn sterke kern en 
geïntegreerde ondervloer speelt 
Moduleo LayRed slim in op de vraag 
naar een renovatievriendelijke 
vloeroplossing: je hoeft de 
bestaande vloer niet eerst te 
egaliseren, je legt Moduleo LayRed 
er gewoon bovenop.

Kleiner wonen dringt zich op in een 
sterk groeiende samenleving. Toch 
omarmen veel mensen compacter 
wonen als een levensstijl – zonder 
dat dit ten koste gaat van het gevoel 
van ruimte en comfort. 

We willen dat je woning een slim 
ingerichte plek is waar je je goed 
voelt. Een veilige haven en een 
oase van rust waar je echt thuis kan 
komen na een drukke dag. Een plek 
om nieuwe energie op te doen, weg 
van alle stress. 

Relax! Op vlak van comfort 
overtreft Moduleo LayRed alle 
andere vloeren: PVC voelt zacht 
en warm aan onder je voeten, en 
is bovendien aangenaam stil als 
je eroverheen loopt. Het is ook 
waterdicht, waardoor de vloer 
makkelijker te onderhouden is.

THE WAY  
YOU LIVE
INSPIRES US 
TO INNOVATE



8.

Welzijn is vandaag een belangrijk thema 
in de architectuur. Door de voorbije 

jaren te wonen én werken in dezelfde 
ruimte, is duidelijk geworden dat ons 

interieur essentieel is voor ons gevoel 
van welzijn. 

We gaan graag naar buiten om te 
genieten van frisse lucht, het hoofd leeg 

te maken en even rust te vinden. We 
willen dit gevoel ook in huis brengen.
De natuur heeft een positieve invloed 
en zelfs een helende werking op ons 

welzijn. Door de natuur in huis te halen, 
voelen we ons gewoon beter.

Moduleo LayRed-vloeren vinden hun 
inspiratie in de natuur. Of je nu kiest 

voor een hout- of steendesign,  
de planken en tegels lijken zo uit de 

natuur geplukt. Levensecht. 



9.

Mountain Oak 56238

Laat ons je woning zien en we vertellen je 
wie je bent… Je interieur is een verlengstuk 
van je identiteit en persoonlijkheid. Met 
meubelen en decoratie druk je je stempel 
op je interieur. En de vloer is een prima 
uitgangspunt om de sfeer in huis te bepalen. 

Open ruimtes zijn op-en-top trendy. 
Verschillende vloeren combineren is dan 
ook een slimme oplossing om identiteit te 
geven aan diverse woonzones in huis. Je 
interieur ziet er direct speelser uit.

Moduleo LayRed-vloeren spelen in op 
de huidige trends. Met kleurvariaties van 
licht tot donker, en alles daartussenin. Er 
is een Moduleo LayRed-vloer voor elke 
stijl en persoonlijkheid, beschikbaar in 
verschillende plank- en tegelformaten. Wil 
je de ruimte indelen in zones? De planken 
en tegels sluiten perfect op elkaar aan. Dat 
garandeert een naadloze overgang.



Cantera 46930 & Laurel Oak 51282

Open ruimtes zijn op-en-top trendy. 
Om toch identiteit te geven aan 
verschillende zones, kan je diverse 
designs combineren: ga voor de 
warmte van hout in de leefruimte 
en de uitstraling van luxe PVC tegels 
in de keuken. Moduleo LayRed-
planken en -tegels sluiten perfect 
op elkaar aan. Dat garandeert een 
naadloze overgang.

COMBINEER
HOUT & STEEN OM 
UNIEKE RUIMTES
TE CREËREN

EEN VLOER 
VOOR ELKE 
RUIMTE IN HUIS
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York Stone 46934 & Laurel Oak 51230

Uit de natuur geplukt…  
Moduleo LayRed-vloeren met 
‘embossed in register’-technologie 
hebben een levensechte textuur die 
perfect synchroon loopt met het design. 
Zo komen de kleinste details tot leven 
en kan je de groeven en knopen van het 
hout ook echt voelen.

Leef ruim. En ga voor de grandeur 
van grote planken en XL tegels in je 
interieur. Ze hebben het vermogen 
om een ruimte groter te laten 
lijken. De gekozen legrichting 
van de planken en het ontbreken 
van voeglijnen tussen de tegels 
versterken het visuele effect zelfs 
nog meer. Zo maken grote Moduleo 
LayRed-planken en -tegels ook echt 
een groot verschil.

LEVENSECHTE 
TEXTUUR:
MATTE LOOK,  
PERECT SYNCHROON  
MET DESIGN

GROTE PLANKEN 
EN XL TEGELS, VOOR 
WIE HET GRAAG 
GROOTS ZIET
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DE UITSTRALING 
VAN HOUT & STEEN, 
DE VOORDELEN
VAN LUXE PVC

Bij Moduleo innoveren 
we altijd met jou in ons 
achterhoofd. We geloven 
dat een vloer pas een 
slimme oplossing kan zijn 
als hij bij je levensstijl past 
en tegemoetkomt aan de 
verwachtingen en eisen van 
een hedendaagse woning.

01. Zacht & warm

Onbewust neemt je gevoel van welzijn 
toe als je over een Moduleo LayRed-
vloer loopt. De vloer anticipeert op je 
lichaamsgewicht en zorgt zo voor dat 
zachte gevoel onder je voeten. Bovendien 
voelt Moduleo LayRed in elk seizoen 
warm aan.



13.

Luzerna 46299

02. Aangenaam stil

Een van de grote voordelen van een luxe PVC 
vloer is het akoestische comfort. Moduleo- 
PVC reduceert het loopgeluid in huis tot het 
absolute minimum. De ultieme vloeroplossing 
dus als je op zoek bent naar wat gemoedsrust.

03. Waterbestendig

PVC stoot water af en dat maakt van 
Moduleo LayRed de ideale vloeroplossing 
voor keukens en badkamers – maar 
evengoed voor elke andere ruimte in huis. 
Binnen met waterballonnen gooien? Maak 
je geen zorgen. Schoonmaken is kinderspel. 

04. Voor elke dag

Op zoek naar een vloer die de uitdagingen 
van het dagelijkse leven aankan? Moduleo 
LayRed-vloeren kunnen tegen een stootje. 
De gepatenteerde slijtlaag beschermt de 
vloer tegen krassen en vlekken, waardoor  
hij er jarenlang mooi blijft uitzien.



14.

De collectie.
Ontdek Moduleo LayRed in al zijn 
glorie en je raakt onvermijdelijk onder 
de indruk van zijn onweerstaanbare 
schoonheid. Een waaier aan kleuren 
en designs, geïnspireerd door de 
natuur en geschikt voor elke ruimte  
in huis. Even kijken?



MODULEO® 
LAYRED®

-VLOEREN VOOR 
LIEFHEBBERS 
VAN DESIGN
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Midland Oak 22240



17.

Hout
Steen

Je hebt je keuze beperkt tot een handvol 
designvloeren. Nu wil je weleens zien hoe die  

vloeren er in je eigen interieur uitzien. Goed idee.  
We bieden je graag 4 gratis vloerstalen aan.  

Bestellen kan op moduleo.com.

Vraag naar 
gratis vloerstalen



Sierra Oak 58268



Wit. Helder. Open. Luchtig. Met een 
lichtkleurige luxe PVC vloer van Moduleo 
LayRed haal je rust en sereniteit in huis. 
Alles wat je nodig hebt om een plek vol 
persoonlijk comfort te creëren, waar je 
echt tot rust komt. 

Lichte kleuren hebben een positief 
effect op het ruimtegevoel en de sfeer 
binnenshuis: ze kunnen de ruimte écht 
opentrekken. Een lichte kleur zorgt voor 
sfeer, zonder alle aandacht op te eisen. 
En vormt de perfecte achtergrond voor 
knappe designmeubelen.

KIES
 LICHT



20.

Blackjack Oak 22218

Blackjack Oak 22205

Midland Oak 22235

Blackjack Oak 22210

Een witte of lichte Moduleo LayRed-vloer 
ademt pure luxe. Zelfs bij weinig natuurlijke 
lichtinval maakt deze vloer iedere kamer lichter, 
zodat er nieuwe ruimte lijkt te ontstaan. Om te 
ontspannen. Om op adem te komen. En om 
even over het leven te denken. Dat is de essentie 
van minimalisme.

Modern. 
Minimalistisch. Helder.



Midland Oak 22235



Mountain Oak 56220



23.

Sierra Oak 58248 Country Oak 54285 Mountain Oak 56220

De wervelende lijnen maken zeker indruk. 
Ze hebben iets te vertellen en brengen 

leven in je interieur. Een Moduleo LayRed-
designvloer blijft bovendien lang mooi. 

Zo kan je vele jaren van de schitterende 
kwaliteit genieten.

Charme en karakter. 
In elke nerf.



24.

Blackjack Oak 22330Classic Oak 24228 Laurel Oak 51230

Een Moduleo LayRed-vloer met een 
natuurlijk houtdesign geeft een kamer 
meer karakter. De vloer staat zijn 
mannetje, ook in ruimtes waar af en 
toe water wordt gemorst. Geniet van je 
bad. Maak je maar geen zorgen om de 
druppels. Je hebt je me-time verdiend.

Zacht. Warm. 
Een oase van rust.



Blackjack Oak 22330



Midland Oak 22221
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Sierra Oak 58228 Midland Oak 22221 Mountain Oak 56213

Pure finesse. Dat is wat deze vloer je biedt. 
De perfecte basis voor een warm interieur 

met een cool Scandinavisch kantje. Moduleo 
LayRed-vloeren zijn geliefd voor hun strakke 
look, en worden door iedereen aangeraden 

voor hun comfort en eenvoudig onderhoud.

Elegant design. 
Met zachte kleuren.



28.

Sierra Oak 58268 Country Oak 54265

Midland Oak 22231 Mountain Oak 56238

Haal de natuur in huis. Moduleo LayRed zorgt 
voor een natuurlijke gezelligheid. Contrasteert 
mooi met andere design elementen en 
materialen in een interieur, maar is er ook 
een mooie aanvulling op. Schoenen uit, zalig 
ontspannen op de bank. Wat is het heerlijk om 
thuis te komen.

Authentiek. 
Aantrekkelijk. 
Uitnodigend.



Mountain Oak 56238



Sierra Oak 58933
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Tijdloos. En toch hip. Grijs is de kleur 
van het leven: zelden zwart of wit, 
meestal iets daartussenin. Een grijze 
vloer zorgt voor balans in je interieur 
en vloekt nooit met andere kleuren. De 
decoratiemogelijkheden zijn eindeloos!

Grijze Moduleo LayRed-vloeren spelen 
graag een ondersteunende rol in dienst 
van andere interieurelementen in een 
ruimte, of dat nu een designmeubel, 
een decoratieve plant of een gedurfd 
kleuraccent is. Grijs is niet saai. Grijs 
wordt nooit oud. Integendeel, grijs blijft 
hip en trendy.

ONTDEK
GRIJS
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Country Oak 54945Laurel Oak 51914 Sierra Oak 58933

Een verweerde houtlook in zachte grijze 
tonen bezorgt je interieur een industriële 
uitstraling. De planken zien eruit alsof ze 
al een heel leven achter de rug hebben. 
Zo verfijnd, zo trendy. Een grijze Moduleo 
LayRed-vloer is de ideale oplossing voor  
een stadsloft, maar past eigenlijk overal.

Mooie grijstinten. 
Van licht tot donker.



Country Oak 54945



Mountain Oak 56112



35.

Laurel Oak 51104 Mountain Oak 56112Sierra Oak 58239

Delicaat? Helemaal niet. Ook een lichtere 
Moduleo LayRed-vloer kan alle gevaren 

van het dagelijkse leven prima aan.  
Een bord door je vingers geglipt, recht op 

de keukenvloer? Een glas omgestoten? 
Deze vloer kan er allemaal tegen: 

hij is vlekbestendig en eenvoudig te 
onderhouden.

Krachtig.
Sterk als een diamant. 



36.

Classic Oak 24940 Country Oak 54935Midland Oak 22936

Een grijze vloer doet de andere kleuren in je 
huis stralen. Het is de ideale manier om een 
leefruimte op te frissen en toch rust op te 
roepen. Een Moduleo LayRed-vloer voelt heerlijk 
onder je voeten als je ’s ochtends uit bed stapt: 
zacht, stil en altijd discreet.

Grijstinten. 
Zacht. Stil. Discreet.



Classic Oak 24940



Classic Oak 24844



Geïnspireerd door de natuur. 
Verbeterd door technologie. Dat zijn 
de kenmerken van Moduleo LayRed. 
Bij Moduleo bootsen we de pracht van 
de natuur na tot in de kleinste details. 
De natuurlijke LayRed-vloeren zien 
er levensecht uit, maar zijn ook heel 
functioneel: slijt- en watervast. Wat een 
voordelen!

Een Moduleo LayRed-PVC vloer met 
een natuurlijke houtlook moet niet 
opgeschuurd, gepolijst of vernist 
worden. Je hebt er dus al het plezier 
van, zonder de nadelen. De meest 
duurzame vloeroplossing? Wees daar 
maar zeker van.

HOU HET
 NATUURLIJK



40.

Classic Oak 24844 Midland Oak 22821Classic Oak 24837

Fan van een rustieke look? Moduleo LayRed 
is precies wat je zoekt. Je kan de groeven in 
het hout voelen en je blijven verbazen over de 
reliëfstructuur. Als je natuurlijke schoonheid 
combineert met de voordelen van PVC, 
gebeurt er iets magisch in huis.

Het beste uit de natuur. 
Heerlijke karamelkleuren.



Midland Oak 22821
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Blackjack Oak 22450



43.

Sierra Oak 58847 Blackjack Oak 22450

Verrassend verfrissend. Moduleo LayRed 
is de perfecte vloeroplossing om over 

een oude, afgeleefde vloer te leggen bij 
de renovatie van je woning. Waar je je 
ook thuis voelt, in een leuk stadshuisje 

of een indrukwekkende villa, van een 
Moduleo LayRed-vloer zal je altijd onder 

de indruk raken.

Elegante houtlook. 
Natuurlijke kleuren.



Sierra Oak 58847





Midland Oak 22240



47.

Laurel Oak 51282Mountain Oak 56275Midland Oak 22240

Ga voor houtdesigns met karakter. 
Indrukwekkend in elk interieur. Je ziet en 

voelt de nerven en knopen, net als bij echt 
hout. En een fijne toon-op-toongroef 

versterkt de natuurlijke uitstraling van je 
Moduleo LayRed-vloer nog extra.

Levendige houtdesigns. 
Indrukwekkend.



Laurel Oak 51992



49.

Omarm je donkere kant. Dat kan best 
positief zijn. Als het over je interieur gaat. 
Een donkere Moduleo LayRed-vloer is 
misschien niet voor de hand liggend, 
maar bedenk dat het een verrassend 
slimme oplossing is om een gevoel van 
intimiteit in huis te halen. 

Verrassend genoeg kan een donkere 
vloer je interieur net lichter maken. 
Daarbij is balans ontzettend belangrijk. 
Laat een donkere vloer contrasteren met 
heldere kleuren in je muren en plafond 
en zorg voor voldoende natuurlijk licht. 
Zo verfrist zelfs een donkere kleur je 
interieur.

GA VOOR 
 DONKER
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Laurel Oak 51992Country Oak 54991 Classic Oak 24890

Donker is voor de durvers. Maar je krijgt er 
veel voor terug. Je vloer wordt een echte 
blikvanger dankzij de prachtige designs in 
donkere tinten die de nerven en knopen van 
het hout accentueren. Hij zorgt ook voor een 
warm gevoel in huis en laat je heerlijk genieten 
van het zachte, stille comfort. Slechts twee 
woorden: pure luxe.

Donker. Warm. 
Uitnodigend. Luxueus.



Laurel Oak 51992



Laurel Oak 51864



53.

Country Oak 54875Mountain Oak 56869 Laurel Oak 51864

Toon je persoonlijkheid met je nieuwe 
Moduleo LayRed-vloer. Met verweerd, 
verouderd hout. Op het eerste gezicht 

lijkt het een erg theatrale vloer, maar 
eigenlijk heeft hij vooral een eigen 

karakter. Mag het wat ruwer zijn, dan zijn 
dit de vloerontwerpen die je hart sneller 

doen slaan.

Ruw. Wild karakter.  
In levendige kleuren.



Country Oak 54875





York Stone 46755



57.

Hout
Steen

Je hebt je keuze beperkt tot een handvol 
designvloeren. Nu wil je weleens zien hoe die 

vloeren er in je eigen interieur uitzien. Goed idee.  
We bieden je graag 4 gratis vloerstalen aan.  

Bestellen kan op moduleo.com.

Vraag naar  
gratis vloerstalen



Nublo 46231



59.59.

Beeld je even de look van natuursteen 
in. En denk aan tegels met mooie, 
organische patronen en zachte tinten. 
Voor een minimalistische benadering 
van je interieur. Wil je een strakke maar 
sterke uitstraling? Ga voor een lichte 
kleur. Puur. Perfect. 

Comfort? Check! Tegels kunnen hard en 
koud aanvoelen, maar Moduleo LayRed-
vloeren zijn net zacht, warm en heerlijk 
comfortabel. Bovendien overwinnen ze 
de wat ruwere kantjes van het leven: ze 
zijn slijtvast en waterbestendig.

KIES  
LICHT
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York Stone 46112 Volterra 46919 Silky Satin 46920

Mooi gevlekt. Rijk gedetailleerd. 
En onmiskenbaar stijlvol. Moduleo 
LayRed-vloeren met lichtgekleurd 
design zijn de perfecte oplossing voor 
moderne woningen. Geschikt voor 
elke ruimte, van de badkamer tot de 
slaapkamer. Voor een sereen  
gevoel in huis.

Eigentijds. 
Bewolkt zoals
het heelal. 



York Stone 46112
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Nublo 46231 Millstone 46200

Luzerna 46299Nublo 46941

Een gemarmerde of gevlekte vloer is 
aantrekkelijk. Maar je bent op zoek naar 
iets anders, iets bijzonders… Wat dacht je 
van een travertijndesign? Of een vloer met 
fossielachtige look? Met zijn neutrale kleur 
past hij in elk interieur. Zeker die van jou.

Travertijn. Of een beige, 
fossielachtige look.



Millstone 46200





Luzerna 46299



Jetstone 46958



67.

Grijze tegels zijn zowel een trend als 
traditie. Zo zorgen ze voor tijdloze 
elegantie in elk interieur, wat de stijl 
ook is. Natuursteen straalt kracht uit. 
De grijstinten van luxe PVC tegels 
passen perfect bij andere kleuren in je 
interieur, zonder ermee te botsen. 

Schoonmaken is misschien niet je 
favoriete bezigheid. Maak je geen 
zorgen: op een grijze tegelvloer zie 
je stof niet liggen. En het onderhoud 
is kinderspel: af en toe stofzuigen en 
dweilen zou moeten volstaan om je 
vloer jarenlang in topconditie  
te houden.

ONTDEK 
GRIJS 



68.

Jetstone 46958 Cantera 46930Jetstone 46934

Een grijze Moduleo LayRed-vloer met een 
gewolkt of gevlamd design is een lust voor 
het oog. Steenkoude look, maar aangenaam 
warm onder je voeten. Met zijn neutrale kleur 
past hij in elk interieur. Met natuursteen haal 
je karakter in huis.

Warm onder je voeten.
Steenkoude look. 



Jetstone 46934



Millstone 46933
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Luzerna 46938York Stone 46934Millstone 46933

Ruwe stenen. Recht uit de natuur.  
Een grove textuur. Maar wel altijd 

stijlvol. De imperfecties in een Moduleo 
LayRed-vloer zijn net wat die zo mooi 
maakt. De ideale vloerbekleding voor 

je renovatieproject. En een instant 
klassieker in elk interieur.

Sterk. Verweerd. 
Volmaakt onvolmaakt.



Cantera 46930





Cantera 46990



75.

De sterke uitstraling. Het levendige 
design. En het ongeëvenaarde 
comfort. Een donkere Moduleo 
LayRed-vloer verrast en verleidt je 
keer op keer. En maakt je interieur 
zoveel interessanter. Nooit saai. 
Zeker niets om bang voor te zijn. 

Wist je dat een donkere tegelvloer 
een kamer net zo kan verruimen 
als een lichte vloer? Ook XL tegels 
laten een ruimte groter lijken. 
Indrukwekkend om te zien hoe  
een Moduleo LayRed-vloer de  
look & feel van een ruimte volledig 
kan veranderen.

 GA VOOR 
DONKER



76.

Luzerna 46987 Cantera 46990Silky Satin 46950

Op zoek naar een vloer die echt opvalt in 
je woning? Een vloer die het potentieel 
heeft om een absolute eyecatcher in 
je interieur te zijn? Ga voor marmer 
met opvallende nerven of voor een 
fossielachtige uitstraling. Gewaagd,  
dat is zeker. Maar nooit saai in je interieur.

Gedurfd. 
Maar o zo gesofisticeerd.



Luzerna 46987



York Stone 46953



79.

York Stone 46953 York Stone 46755

Wat als er iets door je handen glipt? Waarom 
zou je een gebroken tegel riskeren als je ook 

kan kiezen voor een sterke PVC vloer met 
natuursteendesign. Moduleo LayRed-vloeren 

zijn duurzaam, een slimme oplossing voor 
elke ruimte in huis. En de designs? Uniek!

Marmer. 
Voor een luxueuze look.



80. Vind je favoriete Moduleo LayRed-vloer in 
ons uitgebreid en gevarieerd aanbod aan 
prachtige designs. Zoek je iets lichts of iets 
donkers? Planken met of zonder voelbare 
'embossed in register'-structuur? Grote 
tegels misschien? Maak je keuze.

Het overzicht.



81.

KLAAR
OM JOUW

DESIGNVLOER
TE KIEZEN?

Breng je ideeën 
tot leven met onze 
Room Visualiser op 
moduleo.com



82.
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Beschikbaar in 2 formaten: 
tegels en XL tegels

2
SIZES

Luzerna 
46987

Luzerna 
46938

Silky Satin
46950

York Stone  
46953

York Stone 
46755

Cantera 
46990

Cantera 
46930

2
SIZES

Dikte: 6 mm
met geïntegreerde ondervloer
Slijtlaag: 0,55 mm
Gebruiksklasse: 23, 33
Planken: 131,7 x 18,9 cm
Grote planken: 149,4 x 20,9 cm

HOUT
PER KLEUR

STEEN  
PER KLEUR
Dikte: 6 mm
met geïntegreerde ondervloer
Slijtlaag: 0,55 mm
Gebruiksklasse: 23, 33
Tegels: 61 x 30,3 cm
Xl tegels: 85,6 x 42,8 cm



83.

Si
er

ra
 O

ak
 5

8
2

2
8

M
id

la
n

d
 O

ak
 2

2
2

2
1

M
o

u
n

ta
in

 O
ak

 5
6

2
13

M
id

la
n

d
 O

ak
 2

2
2

35

B
la

ck
ja

ck
 O

ak
 2

2
2

0
5

La
u

re
l O

ak
 5

11
0

4

M
o

u
n

ta
in

 O
ak

 5
6

11
2

Si
er

ra
 O

ak
 5

8
9

33

La
u

re
l O

ak
 5

19
14

M
id

la
n

d
 O

ak
 2

2
9

36

Si
er

ra
 O

ak
 5

8
2

39

C
o

u
n

tr
y 

O
ak

 5
4

9
35

C
la

ss
ic

 O
ak

 2
4

9
4

0

C
o

u
n

tr
y 

O
ak

 5
4

9
4

5

La
u

re
l O

ak
 5

19
9

2

C
o

u
n

tr
y 

O
ak

 5
4

9
9

1

C
la

ss
ic

 O
ak

 2
4

8
9

0

C
o

u
n

tr
y 

O
ak

 5
4

8
75

La
u

re
l O

ak
 5

18
6

4

M
o

u
n

ta
in

 O
ak

 5
6

8
6

9

Millstone 
46200

Nublo 
46231

Silky Satin 
46920

York Stone 
46112

Nublo 
46941

Luzerna 
46299

Millstone 
46933

York Stone 
46934

Jetstone  
46958

Jetstone 
46934

Volterra 
469192

SIZES

EM
BOSSED IN REGISTER

 

* O
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 SELECTED DESIG
N

S 

Planken met 'embossed in 
register'-technologie hebben 
een levensechte en voelbare 
textuur die perfect synchroon 
loopt met het design.
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Blackjack Oak

2245022330222102221822205

Classic Oak

24228 2494024837 24844 24890

Midland Oak

22235 22936 22231 2224022221 22821

HOUT
PER DESIGN

Dikte: 6 mm
met geïntegreerde ondervloer
Slijtlaag: 0,55 mm
Gebruiksklasse: 23, 33
Planken: 131,7 x 18,9 cm
Grote planken: 149,4 x 20,9 cm
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Laurel Oak 

Mountain OakSierra Oak

Country Oak

51104 51914 51230 51282 51864 51992

56112 56213 56220 56238 56275 5686958933 58228 58248 58239 58268 58847

54285 54935 54945 54875 5499154265

EM
BOSSED IN REGISTER
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 SELECTED DESIG
N

S 

Planken met 'embossed in 
register'-technologie hebben 
een levensechte en voelbare 
textuur die perfect synchroon 
loopt met het design.
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Volterra

York Stone

46112

Jetstone

46934 46958

Cantera

46930 4699046919

46934 4695346934 - XL 46953 - XL 46755 - XL

Dikte: 6 mm
met geïntegreerde ondervloer
Slijtlaag: 0,55 mm
Gebruiksklasse: 23, 33
Tegels: 61 x 30,3 cm
Xl tegels: 85,6 x 42,8 cm

STEEN  
PER DESIGN
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Silky Satin

46920 - XL 46950 - XL

Luzerna

46299 - XL 46938 - XL 46987 - XL

Millstone

46200 - XL 46933 - XL

Nublo

46231 - XL 46941 - XL

Unieke natuurlijke uitstraling 
Elke Moduleo LayRed-tegelvloer is uniek, 
met tot tien verschillende tegels per design. 
Dankzij slimme snijtechnologie wordt 
hetzelfde design amper herhaald in een 
Moduleo LayRed-vloer.   
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KIES JE 
MODULEO® 
LAYRED®-VLOER

PLANKEN

149,4 x 20,9 cm

6 mm met geïntegreerde ondervloer

0,55 mm

6 planken = 1,87 m2

23, 33

4-zijdig, verfijnd

ja 

Uniclic® -kliksysteem

levenslang (residentieel)

GROTE PLANKEN

131,7 x 18,9 cm

6 mm met geïntegreerde ondervloer

0,55 mm

8 planken = 1,99 m2

23, 33

4-zijdig, verfijnd

ja 

Uniclic® -kliksysteem

levenslang (residentieel)
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Afmetingen:

Dikte:

Slijtlaag:

Planken/doos:

Gebruiksklasse:

V-groef:

Waterbestendig:

Plaatsing:

Garantie:
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TEGELS

61 x 30,3 cm

6 mm met geïntegreerde ondervloer

0,55 mm

10 tegels = 1,85 m2

23, 33

4-zijdig, verfijnd

ja 

Uniclic® -kliksysteem

levenslang (residentieel)
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XL TEGELS

85,6 x 42,8 cm

6 mm met geïntegreerde ondervloer

0,55 mm

6 tegels = 2,20 m²

23, 33

4-zijdig, verfijnd

ja 

Uniclic® -kliksysteem

levenslang (residentieel)

Ty
p

e
re

n
d

e
 r
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d

e
 a

c
h

te
rk

an
t

Afmetingen:

Dikte:

Slijtlaag:

Planken/doos:

Gebruiksklasse:

V-groef:

Waterbestendig:

Plaatsing:

Garantie:
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Het LayRed® Lab.
Moduleo LayRed-vloeren hebben 
een prachtig design en bieden tegelijk 
heerlijk comfort. Bovendien hebben 
ze ook een sterke kern waardoor ze 
de ideale vloeroplossing zijn voor 
renovatieprojecten. Ontdek hoe 
Moduleo LayRed het verschil kan 
maken. Welkom in het LayRed Lab.
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LayRed is de luxe PVC vloer 
van Moduleo, een sterke 'rigid' 
vloer met een zacht gevoel 
en akoestische laag die het 
loopgeluid absorbeert. De 
kwaliteitsvloer kreeg een 
geïntegreerde ondervloer 
met een typerende rode kleur. 
Moduleo LayRed is ontwikkeld 
om zijn mannetje te staan in 
extreme omstandigheden en 
staat prachtig in elke ruimte  
in huis.

.01
STERKTE

DE ONDERSTE LAGEN 
GEVEN MODULEO 
LAYRED ZIJN STERKTE.

STRONG CORE, 
BEAUTIFUL 
DESIGN
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IN BELGIUM 
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.02
COMFORT

Moduleo LayRed telt 12 lagen die samen de sterkte, 
het comfort, het design en de prestaties van de 
vloeroplossing bepalen. Twaalf lagen vormen 
samen een sterk, uitzonderlijk duurzaam product.

AAN DE MIDDELSTE 
LAAG DANKT 
MODULEO LAYRED 
ZIJN ZACHTE GEVOEL 
EN AKOESTISCHE 
KWALITEITEN.

.03
DESIGN &
PRESTATIES

DE BOVENSTE 
LAGEN COMBINEREN 
NATUURGETROUW 
DESIGN MET 
SUPERIEURE 
PRESTATIES.

EEN PLANK/TEGEL, 
TWAALF LAGEN,
DRIE VOORDELEN:

STERKTE
> Rigid PVC met
   geïntegreerde 
   ondervloer

COMFORT
> Uitstekende akoestiek
> Zacht & warm gevoel

DESIGN &
PRESTATIES
>  Trendy designs
>  Waterbestendig
>  Kras- en  
    vlekbestendig
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VLOER MET 
EEN STE KE 
KERN

STERKE PVC VLOER MET 
EEN GEÏNTEGREERDE 
ONDERVLOER

Moduleo LayRed is een meerlagig luxe 
PVC voer die uitzonderlijke sterkte 
en ongekend comfort combineert. 
Een sterke vloer en een duurzame 
oplossing voor ieder huis. Moduleo 
LayRed is ook een slimme oplossing 
voor renovatieprojecten: dankzij de 
geringe dikte – slechts 6 mm – en de 
geïntegreerde ondervloer moet de 
bestaande vloer in de meeste gevallen 
niet uitgebroken worden.

PERFECT VOOR JE  
RENOVATIEPROJECT

Oneffen dekvloeren kunnen een 
uitdaging vormen bij een renovatie. Maar 
niet voor Moduleo LayRed. Door de 
sterke, speciale kern en de geïntegreerde 
ondervloer kan Moduleo LayRed kleine 
oneffenheden in de bestaande vloer 
overbruggen. 

In de meeste gevallen hoeft de vloer niet 
te worden geëgaliseerd. Dat is een enorm 
voordeel. De geïntegreerde ondervloer 
vlakt oneffenheden in de bestaande vloer 
uit. De sterke kern gaat het zogenaamde 
‘telegraphing’ tegen: putjes en bultjes 
in de bestaande vloer zijn niet zichtbaar 
aan het oppervlak. Dit resulteert in een 
perfecte effen vloer.

Slechts 6 mm dik  
(met geïntegreerde ondervloer)

Egaliseert 
oneffen vloeren

Supersterke 
kern
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GARANTIE 

R
E

SI
D

ENTIEEL LEVENSLA
N

G
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STERKE KWALITEIT, 
LANGE GARANTIE

Een goed onderhouden Moduleo 
LayRed-vloer is extreem duurzaam. 
Moduleo geeft je dan ook met plezier 
een levenslange garantie.

EEN VLEUGJE ROOD

Moduleo LayRed kan je 
herkennen aan de rode 
geïntegreerde ondervloer.  
Moduleo LayRed zal dus 
zonder twijfel gekend zijn 
als ‘de vloer met de rode 
achterkant’.

BESTAND TEGEN DEUKEN

Onze engineered PVC vloeren zijn deukvrij: 
de bovenste laag van de sterke kern is 
zo ontworpen dat er geen permanente 
indrukken van hakken of meubelpoten 
achterblijven. Als de druk wegvalt, neemt het 
materiaal gewoon weer zijn oorspronkelijke 
vorm aan – dat noemen we het 
memory-effect.

UITSTEKENDE STABILITEIT

Grote ramen laten heerlijk veel natuurlijk 
licht binnen. Het nadeel daarvan is dat 
je interieur ook te maken krijgt met 
temperatuurschommelingen. Voor 
Moduleo LayRed is dat geen enkel 
probleem. De harde vloer behoudt zijn 
vorm bij variabele temperaturen (mits er 
een uitzettingsvoeg wordt aangebracht).

.01
STERKTE

STERKTE 
COMFORT  

DESIGN & PRESTATIES
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ONGELOOFLIJK
USTGEVEND

VOELBAAR COMFORT

Een van de grootste voordelen van een 
flexibele pvc-vloer is het comfort. De vraag 
is of een harde pvc-vloer die troef van zijn 
flexibele evenknie behoudt? Het antwoord 
luidt overduidelijk ja. Blootvoets lopen over 
Moduleo LayRed voelt uiterst aangenaam.  
De vloer voelt natuurlijk en warm aan onder je 
voeten en beperkt het geluid tot een absoluut 
minimum.

ZACHT & WARM GEVOEL

Moduleo LayRed zorgt voor een zacht en warm 
gevoel onder de voeten. De vloer is veerkrachtig 
en anticipeert op je lichaamsgewicht, waardoor 
hij zachter is dan andere rigide vloeren. 
Bovendien heeft Moduleo LayRed betere 
isolatie-eigenschappen: zijn temperatuur blijft 
aangenaam in elk seizoen. Geen last van koude 
voeten dus, ook al sta je op een PVC vloer met 
tegeldesign.

Ben je op zoek naar de sterke eigenschappen 
van een engineered PVC vloer, maar wil je 
niet inboeten aan comfort? Dankzij Moduleo 
LayRed is dat mogelijk.

Niet warm genoeg? 
Moduleo LayRed is ook geschikt 
voor vloerverwarming 
(0,047 m2 K/W).

Moduleo LayRed is de engineered 
PVC  floor die het zachtste aanvoelt 
onder je voeten. En dat maakt 
Moduleo LayRed echt uniek!
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UITSTEKENDE AKOESTIEK

Stilte wordt erg gewaardeerd, zeker thuis.  
De akoestische laag verzacht het reflectiegeluid 
van voetstappen: geen gekraak of vervelende 
klikklakgeluiden als je over een Moduleo  
LayRed-vloer stapt. Daarnaast zorgt de 
geïntegreerde ondervloer ook voor minder 
transmissiegeluid. En dat vinden je onderburen 
net zo prettig als jijzelf.

Qua comfort doet Moduleo LayRed het beter 
dan alle concurrenten. De geluiddempende 
eigenschappen van Moduleo LayRed zijn 
aantoonbaar beter dan die van hardhout, 
keramische tegels, laminaat (zelfs met een 
speciale ondervloer), parket en andere  
pvc-vloeren. Nemen we de proef op de som?

COMFORT

STERKTE
COMFORT  

DESIGN & PRESTATIES

Vraag je dealer naar 
de Moduleo LayRed-
geluidsdemo.

Laminaat Parket Rigid PVC Keramische 
vloer

Loopgeluid

Tot
22 dB ΔLw / 

10 dB ΔLin
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EM
BOSSED IN REGISTER
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Wil je een vloer die de naturelle 
schoonheid van parket of 
keramische tegels koppelt aan de 
praktische voordelen van slijtvast 
PVC? Moduleo LayRed brengt het 
beste van beide werelden samen  
in één product.

NATUURGETROUW DESIGN

Moduleo LayRed ziet er levensecht uit en voelt 
ook zo aan. De collectie bestaat uit een brede
waaier van verschillende kleuren, van 
eikenhout tot steen. Geïnspireerd door de 
natuur. Ontwikkeld om er altijd mooi uit te 
zien: haarscherpe details, weinig herhalingen 
en mooie reliëftexturen, en dit met een matte 
afwerking. Je vindt vast een vloer naar je zin. 
Het enige verschil? Moduleo LayRed presteert 
beter dan zijn natuurlijke tegenhanger.

VOELBARE ‘EMBOSSED IN 
REGISTER’-TEXTUUR

Dankzij de reliëfdruk krijgt een Moduleo 
LayRed-vloer een levensechte textuur. Bij een 
aantal Moduleo LayRed-planken gingen we 
nog een stapje verder met de 'embossed in 
register'-technologie. De realistische textuur 
volgt het design perfect. Je kan zelfs de 
groeven en knopen van het hout voelen. Zo 
komen zelfs de kleinste details tot leven. Parket 
of luxe PVC? Het verschil is bijna onmerkbaar. 
Je herkent een Moduleo LayRed-vloer met 
'embossed in register'-textuur aan het symbool 
– of je voelt het gewoon.

VOLLEDIG WATERDICHT

Een groot voordeel van PVC vloeren is dat 
ze bestand zijn tegen water. Je hoeft je niet 
druk te maken om wat gespat en gemors. 
Bovendien is de vloer stukken makkelijker 
te onderhouden. Zorgeloosheid is wat 
Moduleo LayRed typeert: een vloer voor elke 
ruimte in huis, van woonkamer tot keuken, 
van slaapkamer tot badkamer.

KRAS- & VLEKBESTENDIG

Zoek je een vloer die de uitdagingen van het 
dagelijkse leven prima aankan? Moduleo 
LayRed heeft een slijtlaag van 0,55 mm en is 
daardoor kras- en vlekbestendig. Dankzij de 
uitstekende TwinGuard PU-beschermlaag 
die de vloer beschermt tegen krassen en 
indringend vuil, blijft het design in  
perfecte staat.

FIJNE 4-ZIJDIGE GROEF 

Moduleo LayRed-planken hebben 
fijne groeven: ton sur ton, voor een 
natuurgetrouwe look-and-feel. Elke 
plank heeft zijn eigen unieke afwerking, 
aangepast aan het karakter van het hout. 
Ook de tegels zijn afgeschuind, zodat 
rondom een voeg ontstaat.

OOGT MOOI, 
P ESTEERT 
VERBLUFFEND 
GOED 
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De TwinGuard PU-lak en 
de reliëfdruk bezorgen het  

vloeroppervlak een 
authentieke look en  

matte afwerking.

VERSCHILLENDE 
PLANKFORMATEN

Moduleo Layred-planken 
en -tegels zijn beschikbaar 
in verschillende formaten: 

sommige planken en 
tegels zijn iets groter, voor 
dat tikje extra grandeur in 

je interieur. .03
DESIGN &
PRESTATIES

STERKTE
COMFORT  

DESIGN & PRESTATIES



100. Moduleo is meer dan LayRed… Een korte 
introductie tot onze andere Moduleo-collecties: 
ontdek onze Moduleo Design Floors en de 
creatieve collectie Moduleo Moods.

De andere collecties.
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Moduleo® Design Floors
Met drie designvloercollecties 
en een collectie met 
visgraatpatronen vervolledigt 
Moduleo zijn aanbod. Elke 
collectie heeft haar eigen  
typische kenmerken.

Moduleo® Moods
Een eigentijdse collectie met 
creatieve ontwerpen, nu eens 
van nature verfijnd, dan weer 
dynamisch, maar altijd opvallend 
expressief. Voor wie graag  
creatief woont.

OP ZOEK 
NAAR IETS 

BIJZONDERS?



Laurel Oak 51282 / PARQUETRY
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Blackjack Oak 22937 / TRANSFORM

Santa Cruz 59823 / IMPRESS

Mustang Slate 70968 / IMPRESS

Moduleo® Design Floors 

De Moduleo Design Floors-collectie 
gaat mee met de trends: van pure tot 
heel uitgesproken houtpatronen en van 
elegante tot opvallende tegeldesigns, 
met kleurvariaties van licht naar donker 
en alles wat daartussen ligt. Wil je een 
verfijnd design, kies dan voor een 
elegant visgraatpatroon.

UIT LIEFDE  
VOOR HET DESIGN

Meer info? Vraag naar de Moduleo Design Floors-brochure of kijk op moduleo.com



Hexagon Mono 316
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Diamond Cubes 325

Mesh 289

Herringbone 330

Moduleo® Moods

Meer info? Vraag naar de Moduleo Moods-brochure 
of kijk op moduleo.com

Collectie creatieve designvloeren

Als meubilair, verlichting en inrichting een 
interieur kunnen accentueren, waarom dan ook 
niet de vloer? Dat is precies wat wij denken. 
Daarom hebben we Moods gecreëerd, een 
eigentijdse collectie met creatieve ontwerpen, 
nu eens van nature geraffineerd, dan weer 
buitensporig dynamisch, maar altijd opvallend 
expressief. Een Moduleo Moods-vloer is kunst. 
Deze vloer zal de aanblik van je interieur 
absoluut veranderen.

Vormen, patronen en stijlen

Onze creatieve designvloeren hebben levendige 
patronen waarin geometrische vormen worden 
gecombineerd met een selectie van hout- en 
steenstructuren en zachte pastelkleuren uit de 
Moduleo Transform- en Impress-collecties. 
Het resultaat is een unieke vloer met een zeer 
kenmerkende stijl en persoonlijkheid in de 
kenmerkende Moduleo-kwaliteit: 
mooi, praktisch en duurzaam.

Voor wie graag creatief in het leven staat

Moduleo Moods is een collectie 
designvloeren voor wie graag creatief 
in het leven staat. Voor mensen met 
oog voor schoonheid en een hart voor 
creativiteit, die geloven dat zoiets gewoons 
als een vloer het meest bijzondere deel 
van hun interieur kan worden. 
Ben jij ook zo iemand?

LET’S PLAY 
WITH MOODS
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De installatie.
Moduleo LayRed is een slimme, 
eenvoudig te plaatsen vloeroplossing. 
De planken en tegels worden snel 
en eenvoudig in elkaar geklikt met 
een stevig kliksysteem. Ze hebben 
bovendien een geïntegreerde 
ondervloer. Met Moduleo LayRed 
geen gedoe.
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Engineered PVC floor met
geïntegreerde ondervloer

De rode Moduleo LayRed-ondervloer zit vervat in het 
product. De geïntegreerde ondervloer zorgt voor een 
snelle en eenvoudige installatie, dempt het geluid 
beter en werkt kleine oneffenheden weg. Knarsende 
geluiden van vuil of zand onder de vloer worden 
volledig geabsorbeerd.

Scan de QR-code of surf naar 
https://www.moduleo.com/nl-be/praktisch/installatie
voor gedetailleerde installatie-instructies.

Uniclic®: 
snel, makkelijk en 
betrouwbaar
Ons kliksysteem met tand-
groefverbinding biedt de beste 
technische prestaties in de markt: 
het garandeert een supersterke, 
waterdichte verbinding en supersnelle, 
gebruiksvriendelijke plaatsing.

Combineer naadloos 
hout en steen
Ga voor de warmte van hout in de 
leefruimte en de uitstraling van luxe 
PVC tegels in de keuken. Moduleo 
LayRed-planken en -tegels zijn 
compatibel – meteen je garantie voor 
een naadloze overgang.
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5 3
6

1. Trapoplossing

Trapoplossing voor  
nieuwbouw en  
renovatie

Bekleed je trap snel en eenvoudig 
met Moduleo LayRed. Een aanpassing 
van de trap is niet vereist. En de lijm 
wordt meegeleverd. Zo is het een 
budgetvriendelijke oplossing om je 
trap te transformeren in eender welk 
houtdesign van Moduleo LayRed. 
Eenvoudige installatie dankzij het 
ingebouwde klikprofiel. Geschikt 
voor klassieke trapneuzen en rechte 
trappen. 
 
De trapoplossing is enkel beschikbaar voor 
Moduleo LayRed-planken  
(dus niet voor Moduleo LayRed-tegels). 

De afwerking.
Moduleo LayRed is perfect 
compatibel met Xtrafloor-
accessoires: bijpassende 
plinten en profielen voor een 
prachtige afwerking.



4

2

1

Plinten
De identieke verbinding met  
je Moduleo LayRed-vloer.

Combineer
Combineer hout en steen  
met een naadloze overgang.

2. Plinten 6. Naadloze overgang4. Eindprofiel

3. Deco strip 5. Rozas

Profielen
Voor een mooie afwerking  
tot in de kleinste details.
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Het onderhoud.
Zorg goed voor je nieuwe Moduleo 
LayRed-vloer en je zal er een leven 
lang van genieten. Schoonmaak en 
onderhoud? Dat laten we aan jou over: 
fluitje van een cent.
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Schoonmaak 
& onderhoud

Goed onderhoud helpt bij het behouden van 
de look en verlengt de levensduur van je  
Moduleo LayRed-vloer. 

De frequentie van het onderhoud hangt af 
van de gebruiksintensiteit en enkele andere 
factoren zoals het loopverkeer in de ruimte, 
de vervuilingsgraad, de kleur van de vloer…  

Moduleo LayRed-vloeren zijn extra 
beschermd met een TwinGuard PU-lak 
bovenop de slijtvaste toplaag. De lak 
beschermt tegen vuil en vereenvoudigt het 
onderhoud. Gepatenteerde Protectonite 
-technologie maakt een voorbehandeling 
van de vloer overbodig.

Regelmatig reinigen
Passende onderhoudsgewoontes helpen bij 
het behouden van de look en verlengen de 
levensduur van je Moduleo LayRed-vloer.

Download our cleaning &  
maintenance instructions at  

moduleo.com

Alle info over onze 
onderhoudsoplossingen bij je 
Moduleo-verdeler.

 ?

VIJF TIPS 
VOOR EFFECTIEF ONDERHOUD

1. Preventieve maatregelen: vuil 
van de vloer weren is makkelijker 
en goedkoper dan het te moeten 
verwijderen.

2. Stofzuigen: regelmatig stofzuigen 
om vuil, gruis en andere vaste 
deeltjes te verwijderen, is een 
belangrijke voorwaarde voor 
succesvol onderhoud.

3. Reinigen van vlekken: Morsen en 
vlekken maken is onvermijdelijk. 
Maar dat hoeft niet permanent te 
zijn. Veeg de gemorste vloeistof 
snel weg om blijvende vlekken te 
voorkomen.

4. Periodiek onderhoud: Controleer 
je vloer regelmatig. De mate 
en het type van het vereiste 
onderhoud is vaak ook afhankelijk 
van het seizoen.

5. Diepe reiniging: Regelmatig 
onderhoud is veel beter voor 
je vloerbekleding dan een 
sporadische, diepe reiniging. 
Frequentie is wat afhankelijk van 
het seizoen.
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Het bedrijf.
Moduleo effent de weg naar meer 
duurzaamheid. Met een divers aanbod 
aan duurzame, stijlvolle producten, 
een uitstekende klantenservice en een 
ongeëvenaarde groene productie is 
Moduleo er trots op om anders te zijn.
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We effenen de weg 
naar duurzame 
vloeroplossingen 
die bijdragen aan het 
welzijn van mensen.

Moduleo-vloeren worden 

ontworpen, ontwikkeld en 

geproduceerd in België. Deze is 

speciaal gebouwd om onze 

vloerbekleding op een 

verantwoorde manier te 

produceren. In tegenstelling tot 

andere fabrikanten hebben wij het 

volledige ontwerp-, productie- en 

logistieke proces in handen. 

Kiezen voor Moduleo is een keuze 

voor de toekomst. Duurzaam 

denken en werken vanuit onze 

eigen, speciaal gebouwde, 

milieuvriendelijke productie- 

faciliteit zijn slechts twee van de 

vele manieren waarop we de zaken 

anders aanpakken. Ze vormen onze 

belangrijkste bijdrage aan een 

betere wereld en een beter milieu.

Moduleo is een merk van 
residentiële luxe PVC vloeren 
van IVC Group, een 
wereldleider in de ontwikkeling 
en productie van PVC vloeren. 
Sinds 2015 maakt IVC Group 
deel uit van Mohawk Industries 
Inc., de wereldmarktleider in 
vloerbekleding.

Moduleo bepaalt de norm voor toekomstige 
generaties luxe PVC vloeren. We willen 
opvallen met onze trendy designs en 
innovatief comfort. Onze missie is duidelijk: 
we willen dat je van onze vloeren kan 
genieten. Voor iedereen die over onze PVC 
vloeren loopt, erop speelt en leeft.
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Eco is zo logisch! 
Ben je op zoek naar 
een duurzame 
vloerbekleding, denk 
dan eerst aan Moduleo!

Vertrouwen op  
hernieuwbare energie

We vertrouwen op 100% 
hernieuwbare energie dankzij 
onze windmolens, zonne- 
energieactiviteiten en selectieve 
energiewinning.

Ontdek onze ‘sustainability 

whitepaper’ op ivcgroup.com

Recycleren, een 
verantwoordelijkheid 
die wij nemen

In onze fabriek wordt nagenoeg 
al het afval hergebruikt: tonnen 
gerecycled PVC materiaal 
komen terug in de 
productiecyclus terecht.
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Ontdek Moduleo®.
Moduleo is meer dan LayRed 
alleen: ontdek ook onze andere 
pvc-vloeren, laat je inspireren en 
breng je ideeën tot leven online.
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Vraag naar  
gratis vloerstalen

Brochures

Je hebt je keuze beperkt tot een handvol designvloeren. 
Nu wil je weleens zien hoe die vloeren er in je eigen 
interieur uitzien. Goed idee. We bieden je graag 4 gratis 
vloerstalen aan. Bestellen kan op moduleo.com.

VOLG ONS OP

Download onze brochures op moduleo.com. Ze 
tonen het volledige assortiment pvc-vloeren in onze 
designvloercollecties Select, Transform, Impress en 
Parquetry, onze creatieve collectie Moods en onze 
engineered PVC floors-collectie LayRed.

Scan 
& ontdek

Laat je inspireren  
op moduleo.com

Room visualiser
Breng je ideeën tot leven

Experimenteer met diverse woonruimtes, 
vloerdesigns en kleuren tot je de vloer vindt die 
perfect bij je past. Je hebt de mogelijkheid om zelf 
de designvloer te creëren die jouw persoonlijke stijl 
weerspiegelt. 

Selecteer plank- en tegeldesigns uit de collecties 
Select, Transform, Impress, Parquetry, Moods en 
LayRed. De designs variëren van licht tot donker, van 
klassiek elegant tot uitgesproken dynamisch.



Vind een verdeler in je buurt

Ben je overtuigd van een Moduleo-vloer voor bij je 
thuis? Of krijg je graag wat meer advies en inspiratie 

van een betrouwbare verdeler om de perfecte 
Moduleo-vloer te kiezen? Vind de dichtstbijzijnde 

Moduleo-vloerspecialist: 

www.moduleo.com



www.moduleo.com 


