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THE WAY YOU LIVE INSPIRES US TO CREATE



Welkom bij



3.

BIJ MODULEO® 
CREËREN WE DESIGN. 
MET EEN GROTE D. 
PRACHTIGE VLOEREN. 
GEÏNSPIREERD 
DOOR DE NATUUR. 
GEPERFECTIONEERD 
VOOR HET LEVEN IN 
HUIS. PUUR COMFORT. 
ZACHT. STIL. VORM 
VOLGT FUNCTIE IN EEN 
EIGENTIJDSE COLLECTIE 
LUXE LVT-VLOEREN. 
MODULEO® DESIGN 
FLOORS OVERTREFFEN 
WERKELIJK ALLE 
VERWACHTINGEN. 
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Bij Moduleo draait alles om design. 
Wat maakt Moduleo-vloeren zo 
mooi? En wat zijn de typische 
kenmerken van LVT-planken en 
-tegels?

Breng een bezoek aan verschillende 
interieurs, doe inspiratie op en kies 
jouw favoriete designvloer. 

06.  De inspiratie

10.  De designstudio

18.  De collectie

80.  Het overzicht

Voelsprieten uitgeklapt, zo detecteren 
we wat er elke dag rondom ons 
gebeurt. Hoe mensen vandaag leven, 
dat inspireert ons om designvloeren 
te creëren. 

Een compleet overzicht van de 
Moduleo Design Floor-collecties 
Select, Transform, Impress en 
Parquetry. 

92.  De aanvulling

Ontdek de creatieve studio Moods. 
Of maak kennis met de ‘engineered 
vinyl floor’-collectie LayRed. 
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Moduleo Design Floors zijn 
compatibel met bijpassende 
Xtrafloor-accessoires – voor een 
perfecte afwerking. 

Maak je Moduleo Design Floor 
regelmatig schoon – fluitje van een 
cent, neem het van ons aan – en je 
geniet er een leven lang van. 

98.  De installatie

100.  De afwerking

102.  Het onderhoud

104.  Het bedrijf

108.  Ontdek Moduleo®

Makkie. Moduleo Design Floors 
worden eenvoudig in elkaar geklikt 
(click) of verlijmd (dryback).

Je Moduleo-vloer is volledig 
ontworpen en ontwikkeld in België. 
Maak kennis met het bedrijf achter 
de vloer. 

Laat je inspireren in onze brochure of 
op www.moduleo.com. Vind je lokale 
verdeler en breng je ideeën tot leven. 
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THE WAY
YOU LIVE
INSPIRES
US TO R
C E

Er was een tijd waarin 
we alle kamers in huis 
als afzonderlijke plekken 
beschouwden, elk met hun 
eigen functie. Tegenwoordig 
lopen verschillende ruimtes 
organisch in elkaar over: 
de keuken maakt deel uit 
van de woonkamer, een 
bad in de slaapkamer is 
ook geen verrassing meer. 
Vloeroplossingen moeten 
zich dus aan elke situatie 
weten aan te passen.

Het belang van welzijn 
leeft vandaag enorm in 
architectuur. We zijn constant 
op zoek naar manieren om 
onze woningen efficiënter 
te maken, makkelijker om 
te onderhouden en beter 
voor onze gezondheid en 
welbehagen. 

Cocoonen heeft gezelligheid 
naar een nieuw niveau getild. 
Moderne woningen zijn een 
oase van rust geworden, 
weg van dagelijkse stress. 
We halen zachtheid, serene 
stilte en welkome warmte in 
huis. En we laten ons graag 
omringen met natuurlijk licht 
en groen. 
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Functionaliteit is een 
belangrijke factor als we een 
vloer kiezen. Toch geeft het 
design vaak de doorslag. 
We willen nu eenmaal dat 
de vloer er goed uitziet. 
Echt. Zo uit de natuur 
weggeplukt. We geven de 
voorkeur aan authentieke 
materialen maar boeten 
liever niet in aan comfort. 
Dus gaan we voor design 
dat geïnspireerd is door de 
natuur én geperfectioneerd is 
om aan onze comforteisen te 
voldoen. 

We spelen graag met 
contrasten vandaag   – en 
terecht, het maakt een 
interieur zoveel interessanter. 
Door materialen en 
designelementen te mixen 
en matchen, creëren we een 
uniek en heel persoonlijk 
interieur. Vaak speelt een 
vloer de tweede viool, 
maar hij kan evengoed dé 
blikvanger zijn in huis. 

En dan vieren we nog 
de comeback van het 
visgraatmotief. Het geeft 
een eigentijdse draai aan 
zowel klassieke als moderne 
interieurs. En is hier om te 
blijven.
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UIT LIEFDE 
VOOR HET 

CINDY VAN MOORLEGHEM
Marketing director
IVC Group

Voortbouwend op het onbetwiste 
succes van het merk Moduleo en 
de eerste Design Floor-collecties in 
2012, lanceert Moduleo nu nieuwe 
designvloeren – de derde generatie 
ondertussen. Wat is er nieuw? Trendy 
dessins uiteraard. Maar ook speciale 
plank- en tegelafmetingen. 

Bij Moduleo doen we voortdurend 
onderzoek naar nieuwe trends en 
mogelijkheden op het vlak van design en 
prestaties. Met één doel voor ogen: een 
eigentijdse collectie mooie, praktische en 
duurzame designvloeren samenstellen die 
voldoet aan alle noden en verwachtingen 
van onze klanten. 

Geïnspireerd door hoe je  
leeft vandaag

Onze troef? We ontwerpen en 
ontwikkelen onze designvloeren volledig 
zelf. Op het vlak van mode en design, 
bevindt België zich op de belangrijkste 
kruispunten van Europa – de beste plek 
voor nieuwe ideeën. En dat geldt ook 
voor vloerdesign: Belgische designers 
staan open voor nieuwe ontwikkelingen, 
pikken lokale tendensen heel snel op en 
hebben het vermogen om die tendensen 
te vertalen in een duurzaam vloeraanbod 
dat iedereen aanspreekt. 
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9.Mooi en realistisch design is 
essentieel

Onze nieuwe collectie designvloeren 
is mee met de trends en varieert van 
pure en heel uitgesproken houtdessins 
tot elegante en meer onderscheidende 
steendessins. Met een waaier aan kleuren 
van licht tot donker en alles daartussenin. 

We hebben de eik-dessins verbeterd en 
voegen enkele nieuwe houtsoorten toe 
aan de collectie. Het tegelassortiment 
biedt voortaan meer opties. En we 
introduceren abstractere dessins om LVT-
planken en -tegels ook als materiaal met 
een eigen look naar voren te schuiven. 

Voor al wie de dingen graag groots ziet, 
zijn er XL-planken en -tegels. Mensen die 
liever een verfijnder design willen, kunnen 
gaan voor een elegant visgraatpatroon. Zo 
is er een Moduleo Design Floor voor elke 
stijl en persoonlijkheid. En bieden we een 
scala aan vloeroplossingen om uit  
te kiezen. 

Maar er is meer dan alleen het design

Dat is waar. Laten we vooral niet vergeten dat Moduleo Design Floors 
ook geweldig goede functionele kwaliteiten hebben. In samenwerking 
met R&D zijn nieuwe stappen gezet op het vlak van comfort, 
akoestiek en prestaties. Moduleo-vloeren voelen aangenaam zacht 
en warm aan, blinken uit in akoestisch comfort en hebben een betere 
beschermlaag waardoor ze nu nog kras-, vlek- en slipbestendiger zijn. 
Eén voor één overtuigende argumenten, nietwaar?

Onze designvloeren zijn ook duurzaam

Kiezen voor Moduleo is meteen ook een duurzame keuze maken voor 
de toekomst. Onze fabriek in België is uitgerust met drie windturbines 
en wordt gekoeld met water uit de nabijgelegen Schelde. Ook het 
product zelf is vriendelijk voor het milieu: Moduleo Design Floors 
bevatten tot 50% gerecycleerd materiaal van geverifieerde oorsprong 
en zijn volledig recycleerbaar. 

Een mooie designvloer voor 
elke stijl en persoonlijkheid.



10. De designstudio.
Bij Moduleo draait alles om design – 
en nog zoveel meer. Ontdek wat het 
design zo mooi maakt en bekijk de 
unieke kenmerken van onze Moduleo 
Design Floors eens van dichterbij. 
Welkom in de designstudio van Moduleo. 



WANNEER 
DESIGN 

SAMENGAAT 
MET 

INNOVATIE
.



HYPERREALISTISCH DESIGN

De plank- en tegeldessins in de Moduleo-
collectie zijn stuk voor stuk geïnspireerd door 
de natuur rondom ons. Ze zijn volledig in eigen 
beheer ontworpen, ontwikkeld en geprint. Elke 
desigvloer heeft haarscherpe details en ziet er 
hyperrealistisch uit. 

De collectie varieert van pure en heel 
uitgesproken houtdessins tot elegante en meer 
onderscheidende steendessins. Eén voor één 
prachtig vormgegeven. Je vindt vast een vloer 
die voldoet aan je verwachtingen en perfect past 
in je interieur. 

VARIATIE IN HET DESSIN

Originele parketplanken zijn nooit identiek. Er is dus 
altijd sprake van een natuurlijke verscheidenheid in 
het dessin. Een Moduleo-vloer is net zo uniek. We 
creëren immers authentieke vloeren met vrijwel geen 
herhaling: onze absolute bestseller heeft niet minder 
dan 90 unieke planken per design.  

Design.
12.



ONTWORPEN
OM MOOI 

TE ZIJN 

EMBOSSED IN REGISTER

Wat is je eerste indruk van de Impress-
collectie? Het ‘embossed in register’-proces 
brengt de kleinste details van elk houtdesign 
tot leven: dankzij deze reliëfstructuur kan je 
de diepte van de houtnerven en knoesten 
zien én voelen. 

EXTRA PLANK- EN TEGELGROOTTES

Voor al wie de dingen graag groots ziet, zijn er 
extra large planken en tegels beschikbaar in de 
Transform- en Impress-collectie. Groter is niet per 
se beter, maar wel mooi.
Of geef je de voorkeur aan verfijnder vloerdesign? 
In de exclusieve Parquetry-collectie vind je een 
fascinerend visgraatmotief met short of small 
planks.

AUTHENTIEKE LOOK-AND-FEEL

Moduleo Design Floors vinden hun 
inspiratie in de natuur, dus moeten ze 
authentiek zijn en ook zo aanvoelen. Naast 
het natuurgetrouwe dessin vergroten we 
het realisme door de textuur van de vloer 
te verbeteren: de bijkomende textuur 
zorgt voor een authentieke look en 
waarheidsgetrouw gevoel. 

PLANKEN

XL TEGELS

XL PLANKEN

PARQUETRY

13.

SHORT 
PLANKS

TEGELS

XL TEGELS



Zacht en warm.

ERVAAR ZIJN 
ZACHTHEID  
EN STILTE

AANGENAAM ZACHT  
EN WARM 

Zonder het te beseffen, neemt 
je gevoel van welbehagen toe 

als je over een Moduleo Design 
Floor loopt. De veerkrachtige laag 
anticipeert op je lichaamsgewicht 

en zorgt voor dat zachte gevoel 
onder je voeten. De vloer voelt ook 
aangenaam warm aan. Omdat een 

Moduleo-vloer over uitstekende 
isolerende eigenschappen 

beschikt, blijft de temperatuur in 
elk seizoen comfortabel. 

Moduleo Design Floors voelen aangenaam 
zacht aan onder je voeten. Dat maakt onze 
LVT-vloeren bijzonder comfortabel.

14.



Stil.

UITSTEKENDE AKOESTIEK

Een van de grote voordelen van 
een Moduleo Design Floor is 
het akoestisch comfort. Vinyl is 
veerkrachtig en reduceert het 
loop- en transmissiegeluid tot een 
absoluut minimum. Dat vinden 
je onderburen net zo prettig als 
jijzelf. Als je vervelende geluiden wil 
bannen in huis, dan biedt Moduleo je 
de ultieme vloeroplossing. 

Wil je je onderburen nog meer 
plezieren? Met een ondervloer 
van Moduleo reduceer je het 
transmissiegeluid nóg beter. 

VLOERVERWARMING

Niet warm genoeg? Een Moduleo 
Design Floor is ook geschikt voor 
vloerverwarming en -koeling. 

Moduleo Design Floors beperken het 
loop- en doorgangsgeluid tot een 
absoluut minimum. 

15.



Prestatie.

WATERBESTENDIG

Vinyl stoot water af, waardoor een 
Moduleo Design Floor de ideale 
vloeroplossing is voor keukens en 
badkamers – maar evengoed voor 
elke andere ruimte in huis. Een 
waterballonnengevecht binnen? Doen! 
De vloer is water- en slipbestendig. En 
makkelijk schoon te maken. 

Wist je dat een Moduleo Design 
Floor één van de duurzaamste 
vloeroplossingen is die er bestaan? 
Door de verschillende lagen te 
lamineren en kalanderen delamineren 
ze niet onder invloed van vocht.  
Je kan dus jarenlang genieten van een 
Moduleo Design Floor. 

BESCHERMENDE TOPLAAG

Je Moduleo-vloer kan tegen een 
stootje – een hele geruststelling, vind 
je niet? De toplaag met gepatenteerde 
Protectonite PU-coating voorkomt 
slijtage, beperkt krassen en vlekken, en 
beschermt het dessin. 

Een Moduleo Design Floor kan elke 
ruimte opluisteren. Intensief gebruik 
toegestaan. Zelfs veel bezoek of gasten 
vormen geen probleem. 

TOPPRESTATIES,  
ELKE KEER  
WEER

16.



Prestatie.

GEEN BLIJVENDE INDRUKKEN

Hoewel een Moduleo Design Floor veerkrachtig is, 
heeft de vloer weinig last van blijvende indrukken. 
De vloer keert terug naar zijn oorspronkelijke 
staat als de druk (van hakken of meubelpoten 
bijvoorbeeld) wordt verlicht – dat noemen we het 
memory-effect. 

ONDERHOUDSVRIENDELIJK

Geen fan van huishoudtaakjes? De beschermende 
toplaag weert vuil, huisstofmijt en andere 
allergenen. Vlekken verwijder je in een mum van 
tijd. Veeg, stofzuig of dweil je Moduleo Design 
Floor af en toe om hem langdurig in topconditie 
te houden – en zelf meer tijd over te houden voor 
de leuke dingen in het leven. 

INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN

Moduleo Design Floors zijn verkrijgbaar in twee 
versies: click en dryback. Click-vloeren gebruiken 
een kliksysteem om planken of tegels met 
elkaar te verbinden (vergelijkbaar met laminaat), 
terwijl dryback-vloeren verlijmd worden op de 
ondergrond. Ze hebben allebei voordelen. Vraag 
je plaatselijke verdeler om raad: hij adviseert je wat 
de beste oplossing voor jou is. 

Wist je dat de designvloeren uit de Select-collectie 
van Moduleo ook beschikbaar zijn als ‘engineered 
click vinyl’ in de LayRed-collectie? 

UITSTEKENDE STABILITEIT

Het gepatenteerde systeem met supersterke 
glasvezellaag garandeert de hoge vormstabiliteit 
van onze Moduleo Design Floors. En dat resulteert 
in minimale krimp en uitzetting onder invloed van 
veranderingen in temperatuur en vochtigheid. 

BETROUWBARE KWALITEIT

Bij normaal gebruik en op voorwaarde dat de 
vloer goed onderhouden wordt, is een Moduleo 
Design Floor extreem duurzaam. Dus geven we je 
met plezier langdurige garanties tot 20 jaar. 

17.



18. De collectie.
01. Hout p. 20
02. Steen p. 64
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Select. Transform. Impress. Parquetry.
In de collecties van Moduleo vind je 
zonder twijfel de mooiste hout- en 

steendessins aller tijden. Blader door 
de verschillende interieurs en laat je 

inspireren. Kies jouw favoriete designvloer, 
transformeer je woning en maak indruk op 

iedereen die thuis bij je langskomt. 

MODULEO®

VLOEREN,  
VOOR  

LIEFHEBBERS 
VAN DESIGN

.
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Licht
Grijs

Natuur
Wild

Donker
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01. Hout

Licht p. 22 Grijs p. 30 Natuur p. 38

Donker p. 58Wild p. 48
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EN TOEN  
WAS ER 

L I

Hoe groot of klein een 
kamer ook is, de kleur van je 
Moduleo Design Floor heeft 
altijd een invloed op je gevoel 
van ruimte in huis. Witte en 
bleke vloeren kunnen een 
kamer echt verruimen – je 
hoeft de helft van je meubels 
dus niet op straat te zetten. 

Met een lichtkleurige 
Moduleo Design Floor haal 
je rust en sereniteit in huis: 
een strakke look met een 
Scandinavisch kantje.  
En ben je bang dat een bleke 
vloer en vuile schoenzolen  
moeilijk samengaan? Geen 
paniek, je Moduleo-vloer is 
bestand tegen vlekken en 
makkelijk te onderhouden. 

Blackjack Oak 22937 
/ TRANSFORM

Santa Cruz Oak 
59143 
/ IMPRESS

Brio 
Oak
22917 
/ SELECT

Verdon
Oak
24117 
/ TRANS-
FORM

Blackjack Oak 22937 
/ PARQUETRY

C



23.

H
T

Latin Pine 24242  
/ TRANSFORM

Chester Oak 24948  
/ TRANSFORM

Sherman Oak 22221 
/ TRANSFORM

Sierra Oak 
58226
 / IMPRESS

C

Laurel Oak 51229  
/ IMPRESS



24.

Midland Oak 22110
/ SELECT

Een witte of lichtkleurige Moduleo Design 
Floor vormt de ideale basis voor een interieur 
vol contrast. Een bleke vloer weerspiegelt 
pure luxe. En past perfect bij andere 
materialen en designelementen in de kamer. 
Welk wit hout draagt je voorkeur: klassieke 
eik, verfijnde den of uitgesproken wengé? 

Lichte tinten.  
In schril contrast met accenten.

Country Oak 24130
/ SELECT

Latin Pine 24242 
/ TRANSFORM

Ethnic Wengé 28160
/ TRANSFORM

Laurel Oak 51229
/ PARQUETRY



25.

Laurel Oak 51102 / IMPRESS



26.

Santa Cruz Oak 59143 / IMPRESS



27.

OP GEBLEEKT HOUT

LAAT JE LICHT 
SCHIJNEN

Verdon
Oak
24232 
/ TRANSFORM

Castle 
Oak
55152
/ IMPRESS

Bohemian
61144
/ IMPRESS

Laurel
Oak
51222 
/ IMPRESS

Laurel
Oak
51229 
/ IMPRESS



Blackjack Oak 22937 / TRANSFORM

Je vindt het dessin leuk maar wil liever een andere kleur? Ontdek de volledige collectie op pagina 84.



29.

Mountain Oak 56215
/ IMPRESS

Classic Oak 24228 
/ SELECT

Classic Oak 24125 
/ SELECT

Country Oak 54225
/ IMPRESS

Verdon Oak 24280 
/ TRANSFORM

Wit bestaat in alle soorten, van zachte tinten tot 
verweerde houtsoorten. Puur en even verfrissend 

als de ontluikende lente. Alles wat je nodig hebt 
om een oase van kalmte te creëren in je interieur.  

Je komt elke keer thuis op een plek vol 
persoonlijk comfort waar je echt tot rust komt.   

Wit. Licht. Luchtig. Puur. 
Open. Helder. 
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Grijs is neutraal. De kleur straalt 
rust en vertrouwen uit. Grijze 
vloeren houden een interieur 
licht en fris. Ze zijn tijdloos en 
breng je interieur in balans. 
Ze passen perfect bij zachte, 
witte kleuren maar matchen 
met elk kleurenpalet. En de 
decoratiemogelijkheden zijn 
eindeloos. Geef grijs dus  
een kans.

Grijze Moduleo Design 
Floors spelen graag een 
ondersteunende rol in dienst 
van andere interieurelementen 
in een ruimte, of dat nu een 
designmeubel, decoratieve plant 
of gedurfd kleuraccent is. Grijs 
vloekt nooit met andere kleuren  
– daar is die neutraliteit terug.

Sherman Oak 22911 
/ TRANSFORM

Classic Oak 24932 
/ SELECT

Sierra Oak 58956 
/ IMPRESS

Laurel Oak 51937 
/ IMPRESS
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Verdon Oak 24936 

/ TRANSFORM

Laurel Oak 51942 
/ IMPRESS

Brio Oak 22927 
/ SELECT

Chester Oak 24948 
/ TRANSFORM

Brio 
Oak
22927 
/ SELECT

Brio 
Oak
22917 
/ SELECT

S





Laurel Oak 51937 /  PARQUETERY 



Brio Oak 22917 / SELECT

Je vindt het dessin leuk maar wil liever een andere kleur? Ontdek de volledige collectie op pagina 82.
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Grijs is in. Op-en-top trendy zelfs. En dat 
zal niet snel veranderen. Wil je de relaxte 
beach-stijl in huis halen? Verweerd hout 

verandert je woning in een strandhuis.  
De planken zien eruit alsof ze een heel 
leven achter de rug hebben. Voor een 
verrassend verfrissend en toch verfijnd 

interieur. Wie zei er iets over saai? 

Grijs hout, 
van verweerd 
tot verkoold.

Verdon Oak 24984 
/ TRANSFORM

Laurel Oak 51942
/ PARQUETRY

Brio Oak 22927
/ SELECT

Verdon Oak 24936 
/ TRANSFORM

Laurel Oak 51937
/ PARQUETRY
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TINTEN GRIJS

ONTELBARE

Sherman
Oak
22941
/ TRANSFORM

Classic
Oak
24932
/ SELECT

Midland
Oak
22929
/ SELECT

Verdon
Oak
24962 
/ TRANSFORM

Castle
Oak
55935 
/ IMPRESS

Country
Oak
54925 
/ IMPRESS

Laurel
Oak
51937
/ IMPRESS
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Chester Oak 24948 / TRANSFORMJe vindt het dessin leuk maar wil liever een andere kleur? Ontdek de volledige collectie op pagina 84.
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De natuur is de beste designer ter 
wereld – daar bestaat geen enkele 
twijfel over. Bij Moduleo proberen 
we dat natuurschoon altijd tot in 
de details na te bootsen. En dat lukt 
wonderwel. Je hoeft ons niet op ons 
woord te geloven, blader gewoon 
verder en overtuig jezelf… 

Nu de klap op de vuurpijl: in 
tegenstelling tot parket hoef je je 
Moduleo Design Floor met natuurlijk 
houtdessin niet te schuren, polijsten 
of lakken. Met een stofzuiger en 
dweil in de hand, zorg je ervoor dat 
de vloer zijn originele look jarenlang 
behoudt. Echt een duurzame 
vloeroplossing dus. Geniet ervan. 

N
BLIJF TROUW 
AAN JE 

Baltic Maple 28230 
/ TRANSFORM

Country Oak 24432 
/ TRANSFORM

Brio Oak 22237 
/ SELECT

Bohemian 

61264 
/ IMPRESS
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Sierra Oak 58346 
/ IMPRESS

Midland Oak 22231 
/ SELECT

Laurel Oak 51822  
/ IMPRESS

Chester
Oak
24418 
/ TRANS-
FORMClassic

Oak
24844
/ SELECT

Country
Oak
24277
/ SELECT

Laurel
Oak
51824
/ IMPRESS

Laurel Oak 51824 
/ IMPRESS

Laurel Oak 51282 
/ IMPRESS

Classic Oak 24235 
/ TRANSFORM



40.

Chester Oak 24418 / TRANSFORM



41.

Elk plankdessin vindt inspiratie in de natuur, 
met kleurtinten van beige en bruin tot 

camel en karamel. De designvloeren in de 
Impress-collectie hebben bovendien een 

reliëfstructuur die het dessin volgt: je kan de 
houtnerven en knoesten dus niet alleen zien 

maar ook voelen. In zekere zin lijkt het wel 
alsof Moduleo de realiteit overtreft. 

Natuurlijke look. 
Voelt authentiek aan. 

Laurel Oak 51282
/ PARQUETRY

Laurel Oak 51824
/ PARQUETRY

Mountain Oak 56440
/ IMPRESS

Country Oak 24842 
/ SELECT

Classic Oak 24837
/ SELECT

Laurel Oak 51329
/ PARQUETRY

Sierra Oak 58346
/ PARQUETRY



42.

Altijd al een vloer met visgraatmotief gewild? 
Fantastisch idee voor een eigentijds interieur 
met een klassiek en stijlvol kantje. Eén en 
al natuurlijke elegantie. De fijne groeven 
versterken de authentieke look. Elke plank 
heeft een eigen textuur, afgestemd op het 
karakter van het hout. 

Wanneer het design  
vertelt wie je bent. 

Blackjack Oak 22246 
/ TRANSFORM

Blackjack Oak 22220 
/ TRANSFORM

Blackjack Oak 22215 
/ TRANSFORM

Blackjack Oak 22229 
/ TRANSFORM



43.

Laurel Oak 51282 / PARQUETRY



44.

Midland Oak 22231 / SELECT

ZIT VAAK  
VANBINNEN

NATUURLIJKE SCHOONHEID

Je vindt het dessin leuk maar wil liever een andere kleur? Ontdek de volledige collectie op pagina 83.



45.

ZIT VAAK  
VANBINNEN

NATUURLIJKE SCHOONHEID

Laurel 
Oak
51332 
/ IMPRESS

Classic
Oak
24234 
/ TRANSFORM

Laurel 
Oak
51262 
/ IMPRESS

Bohemian
61254 
/ IMPRESS

Laurel
Oak
51824
/ IMPRESS

Laurel
Oak
51282
/ IMPRESS



46.

Een Moduleo Design Floor met 
visgraatpatroon uit de Parquetry-collectie is 
een absolute sensatie in elk interieur. Kies voor 
short of small planks. Je kan zelfs twee kleuren 
combineren als je echt iets unieks wil. Hoe dan 
ook, dit is pure finesse. Daar hoef je niet lang 
over na te denken. Gewoon doen!

Visgraatmotief. Elegant. 
Pure finesse.

Classic Oak 24438
/ TRANSFORM

Laurel Oak 51822
/ PARQUETRY

Midland Oak 22240 
/ SELECT



LAUREL OAK 51329 / PARQUETRY



48.

DOE 
AF EN 
TOE 
EENS 

W
Op zoek naar een buiten-
gewoon interieur dat je 
stoutste dromen overtreft? 
Misschien moet je de 
Moduleo Design Floors met 
uitgesproken houtdessins 
overwegen: rijk gedetailleerd, 
vol levendige scheuren en 
knoesten, fascinerende kleuren 
en contrasterende tinten. 

In een onberispelijk interieur 
is een verwilderde Moduleo-
vloer koning. En meteen ook 
het gespreksonderwerp als je 
volk over de vloer hebt – doe 
ons een plezier en vermeld 
Moduleo even wanneer dat 
gebeurt. Heb je een wild kantje, 
dan zijn dit de designvloeren 
die je zoekt…

Persian Walnut 20444 
/ TRANSFORM

Sierra Oak 58876 
/ IMPRESS

Country Oak 24918  
/ SELECT

Persian
Walnut
20444 
/ TRANS-
FORM

Montreal

Oak
24825
/ TRANS-

FORM

I
Country Oak 54852 
/ PARQUETRY



49.
L D

Brio Oak 22247 
/ SELECT

Ethnic Wengé 28282 
/ TRANSFORM

Fazino Maple 28920 
/ TRANSFORM

Latin
Pine
24874
/ TRANS-
FORM

Country

Oak
24958
/ SELECT

Chester Oak 24838  
/ TRANSFORM



50.

Santa Cruz 59823 / IMPRESS



51.

Santa Cruz 59253
/ IMPRESS

Country Oak 24958 
/ SELECT

Een Moduleo Impress-vloer in huis verveelt 
nooit. Hij ziet er geweldig goed uit. En door 

de reliëfstructuur voelt hij ook echt authentiek 
aan: elke nerf heeft diepte, elke knoest 

weerspiegelt het karakter van het hout. Aan 
jou om uit te zoeken welk dessin bij jouw 

persoonlijkheid past. 

Indrukwekkende eik-dessins. 
Vol karakter. 

Classic Oak 24864 
/ SELECT

Country Oak 54852 
/ IMPRESS

Castle Oak 55960 
/ IMPRESS



52.

Mexican Ash 20875 
/ TRANSFORM

Sherman Oak 22841 
/ TRANSFORM

Met een beetje fantasie zien sommige 
designvloeren eruit als stormachtig weer. 
En dan ben jij de kapitein van een schip in 
het midden van de oceaan. Water spat in 
het rond. Alles is drijfnat. En dan terug naar 
de realiteit. Geen paniek, een Moduleo 
Design Floor kan al dat enthousiasme 
makkelijk aan: de vloer is waterbestendig. 

In het middelpunt  
van de storm. 

Mountain Oak 56938
/ IMPRESS

Mountain Oak 56870 
/ IMPRESS

Mexican Ash 20245
/ TRANSFORM



53.

Mexican Ash 20965 / TRANSFORMJe vindt het dessin leuk maar wil liever een andere kleur? Ontdek de volledige collectie op pagina  85.



54.

Fazino
Maple
28920 
/ TRANSFORM

Midland
Oak
22821 
/ SELECT

Persian
Walnut
20444 
/ TRANSFORM

HET EXOTISCHE  
KANTJE

Country
Oak
24456
/ TRANSFORM

VAN JOUW  
WERELD



55.

Persian Walnut 20444 / TRANSFORM

VAN JOUW  
WERELD



Brio Oak 22247 / SELECT

Je vindt het dessin leuk maar wil liever een andere kleur? Ontdek de volledige collectie op pagina 82.



57.

In een luchtig interieur is een levendige Moduleo 
Design Floor gegarandeerd de blikvanger. 
En terecht. De eikenhouten vloeren in het 

Moduleo-assortiment vallen echt op. Prachtige 
dessins. En een waaier aan kleuren. Voor instant 

gezelligheid.

Wild en ongedwongen.  
Maar warm en uitnodigend. 

Mountain Oak 56230 
/ IMPRESS

Sierra Oak 58876
/ PARQUETRY

Brio Oak 22877
/ SELECT

Castle Oak 55236 
/ IMPRESS



58.

EEN  
STAP
IN HET 

D
N

O
K

Donkere interieurs zijn hot. 
Hoewel een donkere designvloer 

misschien niet de meest voor 
de hand liggende keuze is, toch 

is het een verrassend slimme 
oplossing om een gevoel van 

intimiteit in huis te halen. 

Doet een donkere vloer een 
ruimte kleiner lijken? Niet 

noodzakelijk. Het is ook een 
slimme manier om een interieur 

net lichter te maken. De kunst 
is om de juiste balans te vinden 
tussen licht en donker. Laat een 
donkere vloer contrasteren met 

heldere kleuren in je meubels, 
muren en plafond. En herhaal 

hier en daar een donker accent. 

Laurel Oak 51992 
/ IMPRESS

Bohemian 61974 
/ IMPRESS

Country
Oak
54991 
/ IMPRESSBaltic

Maple
28884
/ TRANS-

FORM



59.

E

K

RSanta Cruz Oak 59963 
/ IMPRESS

Bohemian
61974 
/ IMPRESS

Latin Pine 24868 
/ TRANSFORM

Country Oak 54991 
/ PARQUETRY 



Laurel Oak 51992 / IMPRESS

Je vindt het dessin leuk maar wil liever een andere kleur? Ontdek de volledige collectie op pagina 89.



Is het je al opgevallen dat 
de kleurschakeringen in 
een donkere Moduleo 
Design Floor de nerven 
en knoesten net 
accentueren? Elk dessin 
zit vol details. En het 
karakter van het hout 
komt veel beter tot uiting 
in een donkere Moduleo-
vloer.  
Het wordt misschien  
toch tijd om je duistere 
kant te ontdekken? 

Soms verbergt 
schoonheid zich 
in de schaduw.

Laurel Oak 51852 / IMPRESS

Country Oak
54880 
/ IMPRESS

Country Oak
54991
/ IMPRESS

Ethnic Wengé
28890 
/ TRANSFORM
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Bohemian 61974 / IMPRESS Je vindt het dessin leuk maar wil liever een andere kleur? Ontdek de volledige collectie op pagina 88.



63.

Toegegeven, een donkere vloer is een beetje 
gewaagd. Maar eerlijk, ook wel warm en 

gesofisticeerd. Met een donkere Moduleo 

Design Floor haal je een vleugje luxe in huis. 
Sowieso maakt het contrast tussen licht en 
donker je interieur alleen maar boeiender. 

Een donkere designvloer, 
voor degenen die durven.

Classic Oak 24980 
/ SELECT

Montreal Oak 24570
/ TRANSFORM

Country Oak 54880
/ PARQUETRY

Baltic Maple 28884
/ TRANSFORM

Country Oak 24892 
/ SELECT



64.
Puur 
Ruw



65.

02. Steen

Puur p. 66 Ruw p. 74



66.

HOU HET 
SIMPEL 
EN  P U

Denk aan natuursteentegels 
met prachtige organische 
kleuren en zachte tinten.  
Alles voor een minimalistische 
benadering van je interieur. 
Vind je persoonlijke favoriet in 
een breed scala aan dessins. 
Ga je voor lichte tegels of geef 
je de voorkeur aan een iets 
uitgesprokener look? 

Designvloeren met steendessin 
lijken net keramische tegels. 
Het grote verschil is het 
comfort: in tegenstelling tot 
het harde en koude oppervlak 
van keramische tegels voelen 
Moduleo Design Floors 
comfort abel zacht en warm aan 
onder je voeten. 

Venetian Stone 46111 
/ SELECT

Hoover Stone 46916 
/ TRANSFORM

Azuriet 46919 
/ TRANSFORM

Met voegstrip 311S White
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Desert Stone
46915 
/ TRANSFORM

Desert Stone
46210
/ TRANSFORM

Desert Stone
46920 
/ TRANSFORM

Desert Stone
46950
/ TRANSFORM

Desert Stone
46970
/ TRANSFORM

U

U
RJura Stone 46820  

/ TRANSFORM

Venetian Stone 46949 
/ SELECT

Venetian Stone 46931  
/ SELECT

Jura Stone 46935 
/ TRANSFORM

Venetian Stone 46981
/ SELECT

Hoover Stone 46926 
/ PARQUETRY
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Venetian Stone 46111 / SELECT Je vindt het dessin leuk maar wil liever een andere kleur? Ontdek de volledige collectie op pagina 83.



69.

Hoover Stone 46979
/ TRANSFORM

Hoover Stone 46957
/ TRANSFORM

Uiterlijk telt wel. Je wil niet alleen een 
mooie tegel, je wil ook dat je vloer in zijn 
geheel elegantie uitstraalt. En dat doe je 

met ‘echte’ voegen. Gebruik voegstrips om 
gecementeerde voegen te simuleren.  

De voegstrips zijn beschikbaar in allerlei 
kleuren om het vloerdessin te matchen of 

ermee te contrasteren. 

Subtiel gespikkeld.  
Van licht naar grijs.

Jura Stone 46191
/ TRANSFORM

Jura Stone 46956
/ TRANSFORM

Jura Stone 46110 
/ TRANSFORM



Met voegstrip 321S Beige



Jura Stone 46214 / TRANSFORM



Azuriet 46919 / TRANSFORM

Je vindt het dessin leuk maar wil liever een andere kleur? Ontdek de volledige collectie op pagina 86.

Met voegstrip 311S White



Een keramische vloer 
genoot van oudsher de 
voorkeur in keukens en 
badkamers, tot Moduleo 
met designvloeren op de 
proppen kwam. Als het 
op waterbestendigheid en 
onderhoud aankomt, doen 
LVT-tegels minstens even 
goed als hun keramische 
tegenhangers. Moduleo 
Design Floors scoren wel 
veel beter op vlak van 
comfort. Een pluspunt. 

Mooi design. 
Makkelijk schoon 
te maken

Venetian Stone 46949 / SELECT

Azuriet
46860 
/ TRANSFORM

Azuriet
46148 
/ TRANSFORM

Azuriet
46939 
/ TRANSFORM

Azuriet
46959 
/ TRANSFORM

Azuriet
46985 
/ TRANSFORM

Hoover Stone 
46926 
/ TRANSFORM



74.

SOMS  
IS HET  
LEVEN 

R
U

Reality check? Moduleo-
tegels lijken zo uit de natuur 
te zijn gekapt. Ga voor een 
designvloer met opvallend 
gevlamd of gevlekt dessin. 
Moduleo Design Floors 
overwinnen bovendien de 
ruwe kantjes van het leven: 
ze zijn slijtvast en volledig 
waterbestendig. 

Met Moduleo-tegels maak je 
sowieso het verschil. De strakke 
lijnen bezorgen je interieur een 
architecturale uitstraling. Zeker 
wanneer je de uitgesproken 
tegeldessins in het Moduleo-
assortiment laat contrasteren 
met voegstrips. 

Mustang Slate 70968 
/ IMPRESS

Concrete 40986 
/ TRANSFORM

Concrete 40945 
/ TRANSFORM

Mustang Slate
70968 
/ IMPRESS

Met voegstrip 399S Black



75.

U W

Jura Stone 46960 
/ TRANSFORM

Cantera 46990  
/ SELECT

Jetstone 46942 
/ SELECT

Met voegstrip 960S Light Grey



Concrete 40986 / TRANSFORM Met voegstrip 399S Black



77.

Mustang Slate 70948 
/ IMPRESS

Mustang Slate 70998 
/ IMPRESS

Moduleo-tegels zijn populair in keukens en 
badkamers, maar evengoed een aantrekkelijke 

vloeroplossing voor elke ruimte in huis.  
Rijk gedetailleerd, van mooi gemarmerde steendessins 

met troebele kleurtinten tot verweerde tegels met 
gevlamde dessins. Absolute blikvangers dus. 

Gemarmerd en gevlamd.  
Van grijs tot zwart. 

Mustang Slate 70928
/ IMPRESS

Steelrock 46940
/ TRANSFORM

Jetstone 46982 
/ SELECT

Jura Stone 46975 
/ TRANSFORM



78.

Er wordt weleens gezegd dat keramische tegels 
niet stuk te krijgen zijn. Maar wat gebeurt er als 
je stoofpot uit je handen glipt? Waarom zou je 
het risico op gebroken tegels nemen als je voor 
LVT-tegels met dezelfde look kan kiezen? Een 
Moduleo-vloer is perfect kras- en vlekbestendig. 
Wie is nu de sterkste? 

Elegant.  
En toch sterk en duurzaam. 

Concrete 40876 
/ TRANSFORM

Cantera 46990 
/ SELECT

Cantera 46930 
/ SELECT



79.

Jetstone 46942 / SELECT



80.
Met drie collecties en een eigentijds 
parketaanbod, stelt Moduleo 
je een compleet en gevarieerd 
assortiment designvloeren voor. 
Elke collectie heeft zijn eigen unieke 
karakteristieken. 

Het overzicht.



81.

KLAAR OM  
JOUW 

DESIGN VLOER 
TE KIEZEN? 

Moduleo Select
Select-vloeren combineren 
de natuurlijke schoonheid van 
hout en steen met de praktische 
voordelen van slijtvaste vloeren. 
Ook geschikt voor vochtige 
ruimtes.

Moduleo Transform
Tijd om je woning te transfor-
meren! De slijtvaste designvloeren 
van onze grootste collectie 
verfraaien elke ruimte in huis. Ze 
zijn perfect voor intensief gebruik.

Moduleo Impress
Ontdek prachtige designvloeren 
met een levensechte reliëf-
structuur in de Impress-collectie. 
Voor een authentieke look-and-
feel. En een blijvende eerste 
indruk. 

Moduleo  Parquetry
Op zoek naar een elegant 
visgraat motief? Creëer een 
bijzondere parketlook met 
de short of small planks in de 
Parquetry-collectie van Moduleo.

Breng je ideeën tot 
leven met onze room 
visualiser op  
www.moduleo.com
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Classic Oak

Country Oak

Brio Oak

22237 22247 22877 22917 22927

24125 24932 24228 24864 24837 24844 24980

24130 24277 24842 24918 24958 24892

PLANKEN

19.1 x 131.6  cm
4.5 mm dik

19.6 x 132  cm
2.35 mm dik 

RONDUIT 
VERFRISSEND 
DESIGN

Select

Met Moduleo Select-
vloeren hoef je niet te 
kiezen tussen design 
en functionaliteit. De 
collectie toont tijdloze 
dessins geïnspireerd 
door natuurlijke rijkdom 
en is perfect geschikt 
om de chaos van het 
gezinsleven elke dag 
opnieuw te weerstaan. 
Alle Select-dessins zijn 
bovendien beschikbaar 
als ‘engineered click 
vinyl’ in de LayRed-
collectie (zie p. 96). 

p.38 p.49/56

p.30

p.34

p.48

p.31

✔ 15 jaar garantie
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Midland Oak

22110 22231 22240 22929 22821

TEGELS

32.4 x 65.5  cm
4.5 mm dik

32.9 x 65.9  cm
2.35 mm dik

p.39/44

Jetstone

46942 46982

p.75/79

Cantera

46930 46990

p.75

Venetian Stone

46111 46931 46949 46981

p.66/68 p.67/73
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Country Oak

24432 24456

PLANKEN

19.1 x 131.6  cm
4.5 mm dik

Selectie beschikbaar in XL*:
21 x 149.4 cm

19.6 x 132 cm
2.5 mm dik

Selectie beschikbaar in XL*:
21.4 x 149.8 cm

GROTER, 
BETER EN 
GEDURFDER

Transform 

✔ XL-formaten
✔ 20 jaar garantie

Zou je kunnen kiezen 
tussen design, kwaliteit 
en gebruiksgemak? 
Gelukkig hoeft dat 
helemaal niet. De 
Moduleo Design Floors 
in de Transform-
collectie blinken uit op 
alle vlakken.

Chester Oak

24229 24418 24838 24948

p.39 p.40 p.31/37

Blackjack Oak

22215 22220 22229 22246 22937

p.22/28

Classic Oak

24234 24235 24438

Baltic Maple

28230 28884

p.38

p.39
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Mexican Ash

20245 20875 20965

p.53

28160 28282 28890

Ethnic Wengé Fazino Maple

28920

p.49

Latin Pine

24242 24868 24874

p.23

Montreal Oak

24825 24570

Persian Walnut

20444

p.48/55
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TEGELS

32.4 x 65.5  cm
4.5 mm dik 

32.9 x 65.9  cm
2.5 mm dik

Selectie beschikbaar in XL rechthoekig** (enkel Desert Stone): 43.4 x 86.8 cm
Selectie beschikbaar in XL vierkant** (enkel Hoover Stone): 60.96 x 60.96 cm

Transform 

Azuriet

46148 46919 46939 46959 4698546860

p.66/72

Verdon Oak

24117 24232 24280 24936 24962 24984

Sherman Oak *

22221 22232 22841 22911 22941

p.23 p.30

PLANKEN

19.1 x 131.6  cm
4.5 mm dik

Selectie beschikbaar in XL*:
21 x 149.4 cm

19.6 x 132 cm
2.5 mm dik

Selectie beschikbaar in XL*:
21.4 x 149.8 cm
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Steelrock

46940

Desert Stone **

46210 46920 4695046915 46970

Hoover Stone ***

46916 46926 46957 46979

p.66

Concrete

40945 4098640876

p.74/76

Jura Stone

46110 46191 46214 46820 46935 46956 46960 46975

p.67 p.75p.70
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VAN NATURE 
IMPRESSIONANTE 
VLOEREN

Impress 

✔ Embossed in register 
(reliëfstructuur)

✔ Cut in register  
(variatie in het dessin)

✔ XL-formaten
✔ 20 jaar garantie

19.1 x 131.6  cm
4.5 mm dik

Selectie beschikbaar in XL*:
21 x 149.4  cm

19.6 x 132  cm
2.5 mm dik

Selectie beschikbaar in XL*:
21.4 x 149.8  cm

Bohemian size:
24.6 x 149.8 cm

PLANKEN

De naam van de 
Impress-collectie 
maakt meteen duidelijk 
waarvoor de collectie 
staat: een unieke 
indruk. De ‘embossing’-
technologie draagt 
overduidelijk bij aan 
de natuurgetrouwe 
look-and-feel van de 
Moduleo Impress-
designvloeren. 

Mountain Oak

5621556230564405687056938

Country Oak

5499154880548525492554225

Castle Oak

55960552365593555152

Bohemian

61974612646125461144

p.58/62
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TEGELS

32.4 x 65.5 cm
4.5 mm dik

32.9 x 65.9 cm
2.5 mm dik

Beschikbaar in XL:
43.4 x 86.8 cm

Sierra Oak *

5895658936588765834658226

p.48

Santa Cruz Oak

59963598235914359253

p.22/26 p.50 p.59

Mustang Slate

70928 70948 70968 70998

p.74

Laurel Oak

51992 51937*51942 51824*51852 51329*51822 51282*51332 51262 51229*5122251102

p.25 p.61 p.31 p.58/60p.39 Enkel in XL Enkel in XL Enkel in XL Enkel in XL Enkel in XL
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Parquetry 

NIEUWE 
COLLECTIE MET 
VISGRAATPATROON

✔ Visgraat-formaten
✔ 20 jaar garantie

Visgraatpatronen zijn 
supertrendy. Dus als je 
op zoek bent naar een 
eigentijdse parketlook, 
dan heb je geluk. Met 
Parquetry voegt Moduleo 
een vloeroplossing met 
visgraatmotief toe aan de 
collectie designvloeren. 
Ontdek een selectie met 
succesvolle Moduleo-
dessins: 16 trendy kleuren, 
beschikbaar in short 
of small planks. Enkel 
dryback-installatie.

PLANKEN

Short planks
63.2 x 15,8 cm

2.5 mm dik

Sierra Oak - Impress

Country Oak - Impress

Blackjack Oak - Transform

p.22

54991

22937

54880

22220

54852

22229

58876 58346
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TEGELS

Short planks
63.2 x 15.8 cm

2.5 mm dik

Laurel Oak - Impress

Hoover Stone - Transform

51942

51329

51822

51824

51229

51937

51282

46926

Enkel verkrijgbaar in short planks.

Enkel verkrijgbaar in short planks.

Enkel verkrijgbaar in short planks. Enkel verkrijgbaar in short planks.

Enkel verkrijgbaar in short planks.

p. 32

p. 43

p. 47



92.
Vernieuwend uit de hoek komen, 
dat is wat Moduleo doet met zijn 
creatieve studio en de ‘engineered 
vinyl floor’-collectie. Een korte 
kennismaking met onze grootste 
innovaties: Moduleo Moods en 
LayRed. 

De aanvulling.
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Moduleo Moods
Laat je creativiteit de vrije loop 
en maak je vloer echt uniek met 
Moduleo Moods. Speel met 
ideeën én met verschillende 
kleuren, vormen en patronen. 

Moduleo LayRed
Op zoek naar een renovatie-
vriendelijke designvloer? LayRed 
is de ‘engineered vinyl floor’-
collectie van Moduleo: de 
ideale oplossing voor oneffen 
ondervloeren en uitblinker op vlak 
van akoestisch comfort.

OP ZOEK 
NAAR 

IETS 
BIJZONDERS? 



Moods 



Meer info? Vraag naar de Moods-brochure of kijk op www.moduleomoods.be

NIEUWE DESIGNS, 
VERSCHILLENDE  
PATRONEN,  
EINDELOZE 
MOGELIJKHEDEN

Ben je op zoek naar écht iets unieks? 

Moduleo Moods is een creatieve 
studio waar je aan de slag gaat met 
verschillende legpatronen en een 
selectie hout- en steentexturen uit 
de Transform- en Impress-collectie. 
Zo kan je meer dan 100 verschillende 
vloerdesigns maken, van klassiek elegant 
tot verrassend dynamisch. Allemaal met 
de vertrouwde Moduleo-kwaliteit. 

PLAY 
IT YOUR
WAY
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DE ‘ENGINEERED 
VINYL FLOOR’-
COLLECTIE

VLOERT  
ELKE 
UITDAGING

EÉN PLANK,  
12 LAGEN,  
DRIE VOORDELEN

De akoestische laag van LayRed 
zorgt voor dat zachte en warme 
gevoel onder je voeten: de laag is 
elastisch en reageert veerkrachtig 
op je lichaamsgewicht, LayRed voelt 
dan ook veel zachter aan dan andere 
rigide vloeren. 

LayRed is ook aangenaam stil. 
De akoestische laag verzacht 
het loopgeluid: geen vervelende 
klik- of kraakgeluiden als je 
over een LayRed-vloer loopt. 
De geïntegreerde ondervloer 
vermindert het transmissiegeluid 
met liefst 22dB ∆Lw / 10db ∆Llin. De 
geluidsabsorberende eigenschappen 
maken van LayRed meteen de stilste 
van alle rigide vloeren.

De LayRed-collectie bestaat uit 
31 verbluffende vloerdessins, 
geïnspireerd op authentieke hout- 
en steenpatronen. Elk dessin heeft 
haarscherpe details en kent weinig 
herhalingen. Een LayRed-vloer 
ziet er dus net zo uniek uit als zijn 
natuurlijke tegenhanger. 

LayRed is kras- en vlekbestendig 
dankzij de dubbele TwinGuard 
PU-beschermlaag die de vloer 
beschermt tegen krassen en vuil. 
Zo blijft de vloer langdurig mooi 
en intact, ook in de meest extreme 
omstandigheden. 

Meer info? Vraag naar de LayRed-brochure of kijk op www.moduleo.com

LayRed®

STERKTE
Rigide vinylvloer
met geïntegreerde 
ondervloer

COMFORT
Zacht en stil

DESIGN &  
PRESTATIES
Superieure kras- en  
vlekbestendigheid

LayRed is rigide vinyl en dat 
maakt van LayRed de perfecte 
vloeroplossing voor renovatie-
projecten. De harde kern is sterk 
genoeg om openingen en kleine 
oneffenheden in de bestaande 
ondervloer te overbruggen en 
voorkomt dat putjes en bultjes 
zichtbaar zijn op het oppervlak. 

De geïntegreerde ondervloer vangt 
elke kleine oneffenheid op. De 
bestaande vloer egaliseren is dus niet 
nodig. LayRed installeer je snel en 
eenvoudig, zonder lijm. De vloer is 
bovendien onmiddellijk beloopbaar.

LayRed is de ‘engineered vinyl floor’-collectie van Moduleo, 
ontwikkeld om zijn mannetje te staan in de meest extreme 
omstandigheden. De meerlagige vloer met geïntegreerde 
ondervloer is sterker dan ooit en toch aangenaam zacht 
en stil. LayRed kan elke uitdaging aan en verrast met een 
opvallend rood accent. 

Moduleo LayRed met geïntegreerde ondervloer is het 
enige product op de markt dat uitzonderlijke sterkte en 
prestaties combineert met comfort. 

01. STERK 02. ZACHT & STIL 03. MOOI & SLIJTVAST
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Ideale oplossing voor 
oneffen ondervloeren

Met geïntegreerde ondervloer

Voelbaar comfort

Waterbestendig

Perfect  
geluiddempend 

(t.e.m. 22 dB)

SUPERSTERK. 
MAAR TOCH 
AANGENAAM 
ZACHT & STIL. 

GARANTIE 

R
E

SI
D

ENTIEEL LEVENSLA
N

G
E 



98. De installatie.
Moduleo Design Floors zijn 
een slimme vloeroplossing die 
zich makkelijk laat installeren. 
De planken en tegels worden 
eenvoudig in elkaar geklikt met 
een betrouwbaar kliksysteem of 
verlijmd met een speciale lijm 
voor een blijvend resultaat. 
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Click 
Zwevende installatie

Dryback 
Traditionele installatie

De planken en tegels 
worden zwevend 
geplaatst bovenop een 
stevige, effen ondergrond. 
Dit maakt het gebruik 
van lijm overbodig. Je 
kan de planken of tegels 
eenvoudig in elkaar 
klikken. Ons kliksysteem 
met tand-groefverbinding 
biedt de beste technische 
prestaties in de markt: 
het garandeert een 
supersterke, waterdichte 
verbinding en supersnelle, 
gebruiksvriendelijke 
plaatsing. 

Wil je nog meer comfort? Met een Xtrafloor-ondervloer 
vang je kleine oneffenheden op en verminder je het 
omgevingsgeluid tot 21 dB. 

Vraag je Moduleo-dealer/installateur om advies. 

De traditionele manier van 
installeren: de planken en 
tegels worden met een 
geschikte lijm volledig 
verlijmd op een perfect 
voorbereide ondergrond.

Met een oplosmiddelvrije lijm 
kies je voor een permanente 
vloeroplossing. Zorg ervoor 
dat de ondergrond volledig 
waterpas, hard en droog is. 
 
We raden je aan om de 
installatie van je vloer toe 
te vertrouwen aan een 
Moduleo-dealer. Vind de 
Moduleo-specialist in jouw 
buurt op www.moduleo.com.

Installatie Moduleo® Design Floors

Kies de juiste ondervloer

Power
ondervloer

Go
ondervloer

Acoustic Comfort
ondervloer

Flex Pro
ondervloer

Welk type Moduleo Design Floor heb je gekozen? 

Click

Grote temperatuur-
schommelingen

Kleine temperatuur-
schommelingen

Eenvoudige 
installatie?

Premium Standaard

Akoestisch 
comfort is heel 
belangrijk

Akoestisch 
comfort is 
belangrijk

Dryback 

We adviseren het gebruik van 
een Xtrafloor-ondervloer om de 
ondergrond te nivelleren en het 
geluid nog beter te dempen. 

Voor meer informatie over 
Xtrafloor-producten: 
www.xtrafloor.com.
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Moduleo Design Floors 
zijn perfect compatibel 
met Xtrafloor-accessoires: 
bijpassende plinten en profielen 
voor een prachtige afwerking. 

De afwerking. 4
2

5



101.

3

1

Plinten
De identieke verbinding met  
je Moduleo LayRed-vloer.

Combineer
Combineer hout en steen  
met een naadloze overgang.

1. Plinten 5. Naadloze overgang3. Eindprofiel

2. Deco strip 4. Rozas

Profielen
Voor een mooie afwerking  
tot in de kleinste details.
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Zorg goed voor je nieuwe Moduleo 
Design Floor en je geniet er een leven 
lang van.  
De schoonmaak en het onderhoud? 
Dat laten we aan jou over – fluitje 
van een cent. 

Het onderhoud.
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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.

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.

Download de schoonmaak-  
en onderhoudsinstructies  

op moduleo.com
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Onderzoek & 
ontwikkeling 

Ontwerp Productie 
in België

Verpakking  Distributie

Mooi design is duurzaam. 
Moduleo-vloeren zijn volledig 
ontworpen en ontwikkeld in 
onze milieuvriendelijke fabriek 
in Avelgem, België. Maak 
kennis met Moduleo…

Het bedrijf.
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Ondernemen met het 
oog op de toekomst, 
duurzaam produceren 
met oog voor kwaliteit

Moduleo bepaalt elke keer weer de 
norm voor toekomstige generaties luxe 
designvloeren. Aan de ene kant combineert 
Moduleo duurzame productie met de 
eenvoudige installatie en het onderhouds-
gemak van LVT-vloeren. Aan de andere kant 
onderscheidt het zich met unieke designs 
en innovaties. 

Met de brede waaier aan 

duurzame designproducten, 

het gemak van een 

all-in-one vloeroplossing, 

evenals de uitstekende 

klantenservice en de 

ongeëvenaarde ‘groene’ 

referenties, is Moduleo trots 

om anders te zijn. 

Moduleo wordt vervaardigd 

in onze verticaal 

geïn te greerde fabriek in 

Avelgem (België), die speciaal 

gebouwd is om onze 

vloer  bekleding op een 

verantwoorde manier te 

produceren. Daarnaast heeft 

een volledig 

geauto matiseerd magazijn 

ter plaatse de capaciteit om 

2.000.000 m2 

Moduleo  –vloeren op te 

slaan. Niet alleen gelden er in 

onze fabriek tal van 

maatregelen om energie te 

besparen en afval te 

verminderen en recycleren, 

in tegenstelling tot andere 

fabrikanten hebben wij ook 

het volledige ontwerp-, 

productie- en logistieke 

proces in handen. Zo 

behouden we totale controle 

in elk stadium van het traject. 

Moduleo Design Floors is het 

LVT-vloermerk voor 

residentieel gebruik van IVC 

Group, wereldleider in het 

ontwikkelen en produceren 

van designvloeren. 

Sinds 2015 maakt IVC Group 

deel uit van Mohawk 

Industries Inc., wereldwijd 

marktleider in 

vloerbekleding. 
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Ecologie is zo logisch dat 
we ervan overtuigd zijn 
dat het hand in hand gaat 
met economie

Kiezen voor Moduleo is meteen ook een 
milieuvriendelijke keuze maken voor de toekomst. 
Werken vanuit onze eigen, speciaal daarvoor 
ontwikkelde, milieuvriendelijke productieafdeling 
in Avelgem (België) is één van de manieren 
waarop wij de dingen anders doen, maar het 
is wellicht onze belangrijkste bijdrage aan een 
betere wereld. 

Gebruik van gerecycleerd 
materiaal

Moduleo-vloeren bevatten tot 50% 

gerecycleerd materiaal van 

geverifieerde oorsprong en zijn zelf 

volledig recycleerbaar. Dankzij 

postindustriële recycling kunnen we 

bovendien een bijzonder zuiver type 

PVC terugwinnen, met een zeer 

beperkte impact op het milieu. 

Daarnaast zijn we altijd op zoek naar 

nieuwe manieren om producten te 

verpakken en het afval te beperken. 

Kwaliteit gemaakt in België

Door de productie zo dicht mogelijk 

bij onze klanten te brengen, 

minimaliseren we de impact die ons 

transport heeft op het milieu. Zo 

beperken we onze CO2-uitstoot en 

ecologische voetafdruk tot een 

minimum.

Als je op zoek bent naar een 
duurzame vloeroplossing, denk 
dan eerst aan Moduleo!

Productie met groene energie

Onze fabriek in Avelgem is uitgerust 

met drie windturbines die aan de 

strengste gezondheids- en 

veiligheidsnormen voor geluids- en 

visuele vervuiling voldoen. De turbines 

kunnen tot 13,3 GWh/jaar opwekken 

(gelijk aan het jaarlijkse 

energieverbruik van meer dan 2000 

huishoudens) en voorzien in een 

derde van de energiebehoeften van 

de fabriek. 

Ingenieus koelsysteem

Tijdens het productieproces van onze 

vinylvloeren is koud water nodig om 

de hitte te blussen in elke 

productiefase. Hiervoor hebben we 

een originele oplossing bedacht: we 

gebruiken het water van de 

nabijgelegen Schelde als secundaire 

koelvloeistof. Met een minimum aan 

energie wordt het rivierwater in een 

gesloten lus gepompt om de 

installaties af te koelen. 
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Moduleo biedt meer dan 
designvloeren: ontdek ook onze 
‘engineered vinyl floors’, laat je 
inspireren en breng je ideeën tot 
leven online. 

Ontdek Moduleo®.
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Brochures
Vind en download onze brochures op www.moduleo.com. 
Ze tonen het volledige assortiment LVT-vloeren in 
onze designvloercollecties Select, Transform, Impress 
en Parquetry, onze creatieve studio Moods en onze 
‘engineered vinyl floors’-collectie LayRed. 

Inspiratie
Niets beter dan een vloer in een interieur te zien  
liggen, dus hebben we heel wat vloerideeën  
verzameld om je te inspireren: alles wat je nodig  
hebt om je droom waar te maken. 

Kies je inspiratie op basis van ruimte of afwerking. 

Vraag naar vloerstalen

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 3 gratis vloerstalen 
aan. Bestellen kan op www.moduleo.com. 

VOLG ONS OP 

Laat je inspireren op  
www.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 tegeldessins uit de collecties 
Select, Transform, Impress, Parquetry, Moods en 
LayRed. De dessins variëren van zacht tot wild,  
van klassiek elegant tot uitgesproken dynamisch. 



110. Vind een dealer

Je bent helemaal overtuigd van Moduleo?  
Of je wil de vloer liever eerst echt zien en 

voelen? Vind een dealer in je buurt: 

 www.moduleo.com


