Vind de vloer
die past bij jouw
persoonlijkheid

LAMINAATCOLLECTIE 2019
no ordinary floors
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Vind een verdeler op balterio.com
Traditions - 61013 Truffel Grenen
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Wij maken bijzondere vloeren voor mensen die meer
willen. Mensen die niet naar iets gewoons maar wel naar
toegevoegde waarde op zoek zijn, en willen dat hun vloer
hun persoonlijkheid en levensstijl weerspiegelt.
Ontdek onze buitengewone collectie LAMINAATVLOEREN

Vind de vloer
die past bij jouw
persoonlijkheid

no ordinary floors
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Onklopbare
kwaliteit

MADE IN BELGIUM

Heb je buitengewone verwachtingen?
Dan zal Balterio je zeker niet teleurstellen.
Onze vloeren zijn volledig in lijn met de
hedendaagse trends en zijn perfect op
jouw wensen afgestemd. Wij bieden
alles van 9 mm waterbestendige vloeren
tot 8 mm hedendaagse en 7 mm
budgetvriendelijke collecties.
ONKLOPBARE KWALITEIT
Je verwacht een vloer die lang zal meegaan, en
dat is ook precies wat je krijgt: de beste prijskwaliteitsverhouding en lange garantieperiodes. Balterio
vloeren zijn niet alleen sterk en stabiel, maar ook
slijt-, kras en stootbestendig. En je kunt ze bovenop
vloerverwarming en -koeling plaatsen.

AC4

EN13329 - EN15468

Alle Balterio laminaatvloeren zijn AC4
klasse 32, wat betekent dat ze geschikt zijn
voor intensief residentieel en middelzwaar
commercieel gebruik. De Traditions collectie
beschikt zelfs over een uiterst slijtvaste
Scratch Protect bovenlaag.

LANGDURIGE GARANTIES
Je hoeft je helemaal geen zorgen te maken over
duurzaamheid: onze vloeren hebben een residentiële
garantie tot wel 25 jaar. Voor onze waterbestendige
vloeren bieden wij een watergarantie* van maximaal
10 jaar.
VERANTWOORD PRODUCEREN
Balterio geeft om het milieu. Onze laminaatvloeren zijn
bekroond met het PEFC-label en het Europees Ecolabel:
jouw garantie voor een verantwoord bosbeheer en een
duurzaam kwaliteitsproduct en productieproces.
*meer info op balterio.com
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Zo goed
als echt

Elke plank is uniek,
net als in de natuur
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Balterio ziet eruit als echt hout. De
planken zijn amper van parket te
onderscheiden. Onze laminaatcollectie
heeft een ongeëvenaard contrast en een
opvallende diepte. Alle nerven en noten
zien er levensecht uit.
GEÏNSPIREERD DOOR DE NATUUR
Ontdek levendige dessins met intense lichte tot
donkere kleurpaletten, van prachtig dennenhout tot
traditionele eik en exotische houtsoorten, van zachte
nerfstructuren tot uitgesproken noten, van verfijnd
tot rustiek, van geolied tot gekalkt …

Warme, levendige
en karaktervolle
houtdessins met
intense kleuren en
rijke details.

NATUURLIJKE VERSCHEIDENHEID
Vloeren met telkens weer dezelfde planken zien
er nep uit. Daarom investeren wij in natuurlijke
verscheidenheid. De verschillende dessins in
onze premium 9 mm collecties omvatten telkens
minimaal 20 verschillende planken, elk met een
eigen houtpatroon. In onze vloeren zie je dus amper
herhaling.
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Een gevarieerde
structuur in meerdere
lagen doet alles er een
stuk echter uitzien

Een echt
authentiek
gevoel
Traditions - 61012 Koninklijke Eik
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Balterio vloeren zien er niet alleen goed
uit, ze voelen ook echt aan. Ze hebben de
levendige barsten en noten die je ook in
echt hout terugvindt. Het zit in ons DNA
om het realisme van de natuur naar een
hoger niveau te tillen. Wij reproduceren
hout en geven het een realistische
structuur die extra door technologie
wordt verbeterd.

NATUURGETROUWE STRUCTUREN
Balterio vloeren voelen natuurgetrouw
aan. Het structuurproces accentueert de
natuurlijke houtnerven en noten door op
meerdere niveaus verschillende diepten
en glanslagen aan te brengen. We kunnen
je uiteraard heel wat over deze kleine
structuurverschillen vertellen, maar eigenlijk
moet je het gewoon zelf zien en voelen.

NATUURLIJKE V-GROEVEN
V-groeven langs de kanten van de
planken zorgen voor een verfijnde
parketlook. Bij de waterbestendige
9 mm collecties worden de groeven
in de bovenste laklaag gefreesd
(Grande) (1) of aan alle vier de kanten
in de bovenzijde van de plank geperst
(Traditions) (2). In beide gevallen loopt
het houtpatroon natuurlijk in de groef
over, en daarnaast is de kern ook beter
beschermd tegen vocht.

(1)

(2)

WIST JE DIT?

Laminaat met structuur biedt een praktisch voordeel: een vloer met structuur heeft niet alleen een authentieke look & feel,
maar is ook veel beter dan een gladde vloer bestand tegen het dagdagelijkse leven met spelende kinderen of huisdieren.
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Premium
kenmerken

Grootte maakt
echt wel
een verschil

Er zit meer achter onze vloeren
dan je eerst zou denken: ze zitten
vol kenmerken en functies die op
het eerste gezicht misschien niet
opvallen, maar zeker voor een hoge
toegevoegde waarde zorgen.
En zo maken wij het verschil.
VERSCHILLENDE PLANKFORMATEN

STANDAARD | BREED |
LANG & SMAL | LANG & BREED

Met zijn unieke plankformaten steekt Balterio er met
kop en schouders bovenuit. Voor de lange planken
van de Grande collectie kun je dit erg letterlijk
nemen. Ben je een fan van brede planken, dan is
de Impressio collectie een goede keuze. Natuurlijk
hebben we ook een uitgebreid assortiment van
standaardplanken.
UNIEKE TECHNIEKEN
Op zoek naar een buitengewone vloer? Impressio
planken hebben een Panoramic design: het
houtpatroon loopt optisch van de ene naar de ander
plank over, waardoor ze er eindeloos lang uitzien.
ANTISTATISCHE VLOEREN
De meeste Balterio vloeren krijgen een permanente
antistatische behandeling*. Dit voorkomt de opbouw
van statische elektriciteit, zelfs in droge klimaten.
Antistatische oppervlakken zijn makkelijker schoon
te maken doordat er minder vuil en stof aan de
vloer blijft kleven.
*meer info op balterio.com
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100%
waterbestendig

Perfect geschikt voor
elke ruimte in je woning,
zelfs de badkamer
12

Onze 9 mm collecties zijn waterbestendig. De
HydroShield bescherming en gerenommeerde
kliksystemen voorkomen dat water of andere
vloeistoffen door de verbindingen sijpelen.
Dit betekent dat je Grande en Traditions vloeren
perfect in elke ruimte in je woning kunt plaatsen,
van de woonkamer en slaapkamers tot zelfs
de keuken en badkamer.
100% WATERBESTENDIG

HYDROSHIELD BESCHERMING

Drankje op de vloer laten vallen? Of stoot
je wel eens per ongeluk een emmer
om? Dan zit je met onze 9 mm collecties
goed. Als je nu iets op de vloer morst,
hoef je je niet langer zorgen te maken.
Er is niets aan de hand en je maakt
het in een wip schoon. Wij beloven een
perfecte waterdichtheid, en bieden dan
ook met trots een watergarantie* aan op
onze Grande en Traditions collectie.

Dankzij de HydroShield bescherming is
je laminaatvloer tot 24 uur* lang bestand
tegen water. HydroShield combineert
een nauw aansluitend en waterafstotend
kliksysteem met natuurlijk ogende
V-groeven. Het resultaat? Geen kans dat er
water in de klikverbindingen binnendringt.
De perfecte oplossing voor keukens en
badkamers dus. De HydroShield collecties
herken je aan de waterdruppel die erop
afgebeeld staat.

*meer info op balterio.com

ONTDEK DE BIJPASSENDE ACCESSOIRES
VOOR HYDROSHIELD VLOEREN

Ontdek onze waterbestendige 9 mm
collecties Grande
en Traditions

De plinten en profielen die bij onze waterbestendige
9 mm collecties passen, zijn behandeld met een
speciale coating die voorkomt dat ze opzwellen als
ze in aanraking komen met water. Gebruik altijd de
Balterio WaterShield kit om in de badkamer voor een
waterbestendige afwerking te zorgen. Meer info op p. 57

Meer info op p. 16
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Traditions - 61003 Topaz Eik
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Met Balterio
kun je vanaf de
voorbereiding tot de
afwerking rekenen
op kwaliteitsvolle
accessoires:
neem een slimme
start met geluids
absorberende
ondervloeren en
maak het geheel
af met bijpassende
plinten en profielen.

BIJPASSENDE ACCESSOIRES
Zelfs de accessoires zijn natuurgetrouw: de variaties
in kleur en dessin van de originele Balterio plinten
en profielen zijn precies dezelfde als van de Balterio
laminaatvloeren.
NIEUWE PLINTEN EN PROFIELEN
Voor de waterbestendige 9 mm collecties Grande
en Traditions zijn er nieuwe gelamineerde plinten
en profielen. Deze passen nog steeds perfect bij de
verschillende dessins, maar zijn nu steviger en beter
beschermd. Wij tillen kwaliteit naar een hoger niveau.
De nieuwe afwerkingsaccessories zijn nu ook slijt- en
krasbestendig, waardoor ze heel wat duurzamer zijn.
BETERE BESCHERMING TEGEN VOCHT
De plinten en profielen die bij onze waterbestendige
9 mm collecties passen, zijn behandeld met een speciale
coating die helpt te voorkomen dat ze opzwellen als
ze in aanraking komen met water. Gebruik altijd de
Balterio WaterShield kit om in de badkamer voor een
waterbestendige afwerking te zorgen.
NIEUW: PLAATSING ZONDER SCHROEVEN
Gebruik bij voorkeur de nieuwe metalen Balterio
bevestigingsclips voor een snelle plaatsing van de
standaardplinten. Geen lijm of schroeven nodig!
Gebruik de Balterio pluggen om twee plinten met
elkaar te verbinden. Zo kun je de plinten later makkelijk
verwijderen en daarna opnieuw plaatsen.

Kies de juiste ondervloer. Meer info op p. 54
Kies bijpassende accessoires. Meer info op p. 56
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Ontdek
onze 9 mm
collectie
Grande

P. 18

Traditions

P. 26

Waterbestendig
Er goed uitzien en nog beter presteren,
dat is het doel van onze 9 mm
collecties. Grande en Traditions,
Balterio's paradepaardjes, zijn dankzij
de HydroShield technologie beide
waterbestendig, waardoor ze perfect
geschikt zijn voor elk ruimte in je
woning, zelfs de badkamer.

Neem een slimme start met de juiste ondervloer: p. 54
Maak het af met bijpassende accessoires: p. 57
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Vind de vloer
die past bij jouw
persoonlijkheid

no ordinary floors
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Een grootse vloer
geïnspireerd
door de natuur
Grande
64083 Zeeschelp Eik
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Groot, groots
Grande
Wat maakt Grande groots? Extralange
planken, dat zeker. En verschillende breedtes.
Maar Grande is nu ook digitaal verbeterd:
laminaat zag er nog nooit zo echt uit. De
collectie ademt contrast en diepte, en
de patronen en planken hebben meer
natuurlijke variaties. Hebben we trouwens al
vermeld dat ze waterbestendig zijn?
9 mm, lange planken
Grande lang & breed
Grande lang & smal

2050 X 240 MM | 6 PLANKEN/PAK | 2,9520 M²
2050 X 167 MM | 6 PLANKEN/PAK | 2,0541 M²

✓ mix brede & smalle planken
✓ Voelt aan als echt hout
✓ Natuurlijke verscheidenheid
✓ 4-zijdige parketgroef
✓ Waterbestendig dankzij HydroShield

Grande is verkrijgbaar in 'grote' lange en brede planken en in
'elegante' lange en smalle planken, beide beschikbaar in twee
verschillende dessins. Mix de verschillende formaten voor een
vloer die niet van parket te onderscheiden is.

64082 Linnen Eik 

Smal & breed

64083 Zeeschelp Eik

✓

Smal & breed
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Grande

20

Een Grande vloer in
je woning: mix brede
en smalle planken
voor een op en top
natuurlijk uitzicht

64082 Linnen Eik
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Grande
64093 Venn Eik
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Grande,
waterbestendig
Dankzij de gefreesde groeven in de bovenste
laklaag, de HydroShield bescherming langs
de kanten en het sterke en betrouwbare
kliksysteem kan Grande gemorst water
makkelijk de baas. De ideale laminaatvloer
voor in keukens en badkamers dus.

9 mm, lange & brede planken
2050 X 240 MM | 6 PLANKEN/PAK | 2,9520 M²

✓ Voelt aan als echt hout
✓ Natuurlijke verscheidenheid
✓ 4-zijdige parketgroef
✓ Waterbestendig dankzij HydroShield

HydroShield combineert een nauw
aansluitend en waterafstotend kliksysteem
met natuurlijk ogende V-groeven. Het
resultaat? Geen kans dat er water in de
klikverbindingen binnendringt. De perfecte
oplossing voor keukens en badkamers dus.

✓

64082 Linnen Eik 

Breed

64092 Sienna Eik

Breed

64083 Zeeschelp Eik

Breed

64093 Venn Eik

Breed

64090 Heldere Eik

Breed

64094 Bourbon Eik

Breed

64091 Citadelle Eik

Breed

64095 Klassieke Eik

Breed
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4-ZIJDIGE PARKETGROEF
Grande

De groeven worden in de laklaag aangebracht,
waardoor het houtpatroon op een natuurlijke
manier in de voeg overloopt, net als bij parket.
64083 Zeeschelp Eik
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Grande, groots comfort
Van natuurlijke variaties tot het gevoel van
echt hout. Elke plank is uniek, wat betekent dat
er in een vloer van tien vierkante meter geen
herhalingen zijn. Het mat gelakte oppervlak
geeft de vloer een levendig realisme en voelt
comfortabel warm aan.

9 mm, lange & smalle planken
2050 X 167 MM | 6 PLANKEN/PAK | 2,0541 M²

✓ Voelt aan als echt hout
✓ Natuurlijke verscheidenheid
✓ 4-zijdige parketgroef
✓ Waterbestendig dankzij HydroShield

✓

64082 Linnen Eik 

Smal

64086 Scaffold Hout

Smal

64083 Zeeschelp Eik

Smal

64087 Horizon Eik

Smal

64084 Bellefosse Eik

Smal

64088 Lente Eik

Smal

64085 Stalen Eik

Smal

64089 Moderne Walnoot

Smal

MAAK HET AF MET BIJPASSENDE ACCESSOIRES De bijpassende plinten en profielen van de 9 mm collecties zijn
behandeld met een speciale coating die helpt te voorkomen dat de accessoires door water gaan opzwellen. Meer info op p. 57
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Traditions heeft alles in huis om
binnen het Balterio assortiment
en in je interieur meteen een
klassieker te worden
61006 Woud Eik
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Nauwelijks te
onderscheiden
van echt hout
Traditions
61001 Opaal Eik
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Tijd voor nieuwe
Traditions
Traditions
Prachtige, karaktervolle houtdessins: verschillende
traditionele eikpatronen, van elegant tot rustiek en
exotisch hout met een uitzonderlijk realistische look &
feel. Een Traditions vloer mag je gerust een natuurlijke
schoonheid noemen, ook in een keuken of badkamer,
want de planken zijn waterbestendig. Bovendien is de
vloer steviger dan ooit.
9 mm, standaardplanken
1380 X 190 MM | 6 PLANKEN/PAK | 1,5732 M²

✓ True to nature
✓ Natuurlijke verscheidenheid
✓ 4-zijdige natuurlijke V-groef
✓ Scratch Protect
✓ Waterbestendig dankzij HydroShield

100% WATERBESTENDIG

UITERST KRASBESTENDIG

HydroShield combineert een nauw
aansluitend en waterafstotend
kliksysteem met natuurlijk ogende
V-groeven. HydroShield laminaatvloeren
zijn waterbestendig, dus kun je ze
overal in je woning plaatsen, zelfs in
de keuken en badkamer.

Een Traditions vloer is uiterst
krasbestendig: de bovenlaag met
gepatenteerde Scratch Protect
technologie biedt de best mogelijke
bescherming tegen microkrassen.

BIJPASSENDE
ACCESSOIRES
De plinten en profielen die bij
onze 9 mm collecties passen,
zijn behandeld met een
speciale coating die helpt te
voorkomen dat ze opzwellen
als ze in aanraking komen
met water.
Meer info op p. 57

29

4-ZIJDIGE NATUURLIJKE V-GROEF

Traditions

Geen rechte groeven. Bij Traditions alleen maar natuurlijke
onregelmatigheid: ruwe groeven creëren het optische effect van
een ietwat open voeg, maar toch sluiten de planken perfect op
elkaar aan. Het houtpatroon loopt over in de groef, wat ervoor
zorgt dat de vloer er als natuurlijk parket uitziet.
61009 Castello Eik
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Traditions,
perfect imperfect
De natuur is perfect imperfect. En onze inspiratie
voor de Traditions collectie komt uit de natuur.
Een Traditions vloer heeft niet alleen gevarieerde
planken en houtpatronen, maar ook uiteenlopende
dieptestructuren en glansafwerkingen. Traditions
leunt zo dicht tegen echt hout aan dat het er niet
van te onderscheiden valt.

9 mm, standaardplanken
1380 X 190 MM | 6 PLANKEN/PAK | 1,5732 M²

✓ True to nature
✓ Natuurlijke verscheidenheid
✓ 4-zijdige natuurlijke V-groef
✓ Scratch Protect
✓ Waterbestendig dankzij HydroShield
Gevarieerde structuren en glansniveaus op meerdere niveaus doen alles er een stuk echter uitzien
Het structuurproces accentueert op meerdere niveaus de natuurlijke houtnerven, barsten en (dode of levende) noten. Het
borsteleffect zorgt ervoor dat de nerfstructuren zichtbaarder zijn, en de verschillende structuren en glansniveaus, van ultramat tot
tot zijdeglanzend, accentueren nog meer de diepte van de barsten en de noten. Laminaat zag er nog nooit zo natuurgetrouw uit.

61000 Diamant Eik

61004 Sonora Eik

61001 Opaal Eik

61005 Duin Eik

61002 Maansteen Eik

61006 Woud Eik

61003 Topaz Eik

61007 Loft Grijs Eik
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Traditions
61010 Victoriaanse Eik
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Traditions,
waterbestendig
Wil je deze natuurlijke schoonheid in je badkamer?
Uiteraard, en wel terecht. Een Traditions vloer
kan gemorst water makkelijk de baas dankzij de
HydroShield bescherming langs de kanten en het
sterke en betrouwbare kliksysteem.

9 mm, standaardplanken
1380 X 190 MM | 6 PLANKEN/PAK | 1,5732 M²

✓ True to nature
✓ Natuurlijke verscheidenheid
✓ 4-zijdige natuurlijke V-groef
✓ Scratch Protect
✓ Waterbestendig dankzij HydroShield

HydroShield combineert een nauw aansluitend en waterafstotend
kliksysteem met natuurlijk ogende V-groeven. Het resultaat? Geen
kans dat er water in de klikverbindingen binnendringt. De perfecte
oplossing voor keukens en badkamers dus.

61008 Industrieel Bruine Eik

61012 Koninklijke Eik

61009 Castello Eik

61013 Truffel Grenen

61010 Victoriaanse Eik

61014 Hobart Eik

61011 Edele Eik

61015 Peruviaanse Walnoot
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Ontdek
onze 8 mm
collectie
Impressio

P. 36

Xpressions

P. 38

Magnitude

P. 40

Quattro Vintage

P. 42

Xperience4plus

P. 44

Xperience

P. 44

Urban

P. 46

Hedendaags
Op zoek naar iets speciaals?
Onze 8 mm collecties hebben allemaal
hedendaagse – soms zelfs gedurfde –
dessins en unieke kenmerken. Sommige
ervan zijn verkrijgbaar met verschillende
plankbreedtes: breed of smal. Stuk voor
stuk zijn het echte blikvangers.

Neem een slimme start met de juiste ondervloer: p. 54
Maak het af met bijpassende accessoires: p. 56
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Vind de vloer
die past bij jouw
persoonlijkheid

no ordinary floors
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Eindeloze
schoonheid
Impressio

Met Panoramic design loopt het
houtpatroon optisch van de ene naar
de ander plank over, waardoor ze er
eindeloos lang uitzien.
60186 Natuurlijke Grenen
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Impressio

8 mm, brede planken

Impressio is een unieke collectie van ruwe eik en verfijnd
dennenhout op brede laminaatplanken. De tweezijdige
V-groeven en het Panoramic design doen de planken er
eindeloos lang uitzien. Echt indrukwekkend.

✓ True to nature
✓ Panoramic design
✓ 2-zijdige V-groef

60059 Loch Ness Eik

60187 Gouden Grenen

60060 Titicaca Eik

60188 Houtskool Grenen

60106 Garda Eik

60915 Gevlamde Eik

60142 Caspian Eik

60917 Savanne Eik

60183 Schaal Eik

60928 Wadi Rum Eik

60184 Ivoor Eik

60929 Middernacht Bruin Eik

60185 Arctic Grenen

60930 Frappuccino Eik

60186 Natuurlijke Grenen

60931 Platinablond Eik

1261 X 244 MM | 8 PLANKEN/PAK | 2,4615 M²
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Maak een
statement
Xpressions
64099 Piano
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Xpressions
Met Xpressions valt je woning ongetwijfeld meteen op.
Xpressions voelt zich in de meest uiteenlopende settings
meteen thuis, van uiterst sobere tot erg klassieke interieurs.
Een unieke collectie voor mensen die op zoek zijn naar iets
anders. Durf jij het aan?

8 mm, standaardplanken
1261 X 190,5 MM | 9 PLANKEN/PAK | 2,1620 M2

✓ matte zandkorrelstructuur
✓ Vlak, geen V-groef

Een Xpressions vloer moet je
altijd in een willekeurig patroon
plaatsen. Het is tenslotte niet de
bedoeling dat de patronen op de
verschillende planken op elkaar
afgestemd zijn.
64096 Mixed

64099 Piano
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Matte en
glanzende
houtnerven
Magnitude

De exclusieve Chromezone technologie geeft
de natuurlijk aanvoelende vloer extra cachet
door het contrast tussen de levendige glans
van de houtnerven en het matte oppervlak.
60557 Titanium Eik
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Magnitude
Kies je voor Magnitude, dan kies je voor exclusiviteit.
Een Magnitude vloer staat voor pure luxe in je interieur.
Het mat glanzende laminaat ziet er niet alleen als echte
eik uit, maar voelt ook zo aan. De originele Chromezone
technologie zorgt voor een natuurgetrouwe look & feel en
creëert extra diepte in elke ruimte.

8 mm, standaardplanken
1257 X 190,5 MM | 9 PLANKEN/PAK | 2,1551 M2

✓ True to nature
✓ Chromezone (mat & glanzend)
✓ 4-zijdige micro-V-groef

60086 Venetiaanse Eik

60545 Oude Vlaamse Eik

60087 Pamplona Eik

60557 Titanium Eik

60088 Ardeche Eik

60581 Superior Eik

60542 Elegante Eik

60582 Country Eik
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Opvallende
noten & kleine
onvolmaaktheden
Quattro Vintage

3D wood effect benadrukt
de natuurlijke diepte van de
houtnerven, met glansniveaus
die variëren van mat tot
glanzend als satijn en zijde.
60919 Gouden Kastanje
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Quattro Vintage
De opvallende noten en kleine onvolmaaktheden bezorgen
Quattro Vintage die verweerde vintage look waarnaar je
op zoek bent. De zachte tinten en het steeds veranderende
spel van licht en schaduw doen je interieur er echt retro
uitzien. Het spreekt voor zich dat de Quattro Vintage
collectie een heel eigen karakter heeft. Net als jij.

8 mm, standaardplanken
1257 X 190,5 MM | 9 PLANKEN/PAK | 2,1551 M2

✓ True to nature
✓ 3D wood effect
✓ 4-zijdige micro-V-groef

60019 Virginia Eik

60908 Lipica Eik

60020 Montana Eik

60913 Macadamia Eik

60796 Zandstorm Eik

60918 Gerookte Kastanje

60797 Sunset Eik

60919 Gouden Kastanje 

60907 Sherlock Eik

60920 Honingblond Kastanje
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Matter
dan mat

44

Xperience4plus

Xperience

Micro-4V-groeven

Geen V-groeven

3D wood effect benadrukt
de natuurlijke diepte van de
houtnerven, met glansniveaus
die variëren van mat tot
glanzend als satijn en zijde.
60756 Dakota Iep

Xperience4plus
Xperience
Natuurlijk hout is mat. Met Xperience (4plus) introduceer
je die matte look in je klassieke of moderne interieur.
Wil je dat ietsje extra? Deze speelse collectie omvat
hedendaagse, eerder gedurfde houtdessins met een
prachtige geoliede afwerking.

8 mm, standaardplanken
Xperience4plus
Xperience

1257 X 190,5 MM | 9 PLANKEN/PAK | 2,1551 M²
1261 X 190,5 MM | 9 PLANKEN/PAK | 2,1620 M²

✓ Matte look, geoliede afwerking
✓ True to nature
✓ 3D wood effect
✓ Xperience4PLUS: 4-zijdige micro-V-groef
✓ Xperience: vlak, geen V-groef

60039 Magnolia Iep

60058 Bagheera Iep

60055 Kiezel Iep

60755 Butterscotch Iep

60056 Montalcino Iep

60756 Dakota Iep 

60057 Sarafina Iep

60757 Amber Iep
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Geïnspireerd
door het
stadsleven
Urban

Planken met een Saw cut raw
structuur doen denken aan het ruwe
en authentieke oppervlak van gezaagd
hout. Het laminaat ziet eruit als hout
met zaagsnedes, en voelt ook zo aan.
60070 Brooklyn Woodmix
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Urban
Woon je in de stad of ben je gewoon een echte stadsmus?
Met Urban breng je het bruisende stadsleven rechtstreeks
naar je woonkamer. Urban past perfect in ruime lofts,
gerenoveerde magazijnen en woningen met een industriële
stijl. Je hebt de keuze tussen authentiek dennenhout en
exclusieve houtmengelingen. Of voor de echte waaghals:
een combinatie van beide.

8 mm, standaardplanken
1257 X 190,5 MM | 9 PLANKEN/PAK | 2,1551 M²

✓ Industriële dessins
✓ Saw cut raw
✓ Woodmix (A)
✓ soft touch mat (B)
✓ 4-zijdige micro-V-groef

60041 Harlem Woodmix - A

60051 Caribou Grenen - B

60042 Manhattan Woodmix - A

60069 Soho Woodmix - A

60049 Nordic Grenen - B

60070 Brooklyn Woodmix - A

60050 Oslo Grenen - B

60997 Husky Grenen - B
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Ontdek
onze 7 mm
collectie
Dolce Vita

P. 50

Dolce

P. 50

Tulip

P. 52

Budgetvriendelijk
In onze 7 mm collecties vind je
betaalbare trendy laminaatdessins,
maar de kwaliteit is daarom niet
minder. Deze budgetvriendelijke
collecties zijn de perfecte oplossing
voor starters.

Neem een slimme start met de juiste ondervloer: p. 54
Maak het af met bijpassende accessoires: p. 56
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Vind de vloer
die past bij jouw
persoonlijkheid

no ordinary floors
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Zorgeloos
leven

50

Dolce Vita

Dolce

Micro-4V-groeven

Geen V-groeven

61017 Kiezelgrijze Eik

Dolce Vita
Dolce
Zoek je een aantrekkelijke vloer met een nog
aantrekkelijkere prijs? Wij hebben voor jou de perfecte
oplossing: Dolce (Vita), een trendy collectie met stijlvolle
dessins die binnen ieders budget past. Dolce Vita heeft
V-groeven, Dolce dan weer niet. Met een Dolce (Vita)
vloer in je woning sla je de bal nooit mis.

7 mm, standaardplanken
1200 x 190 MM | 8 PLANKEN/PAK | 1,8240 M2

✓ Trendy dessins, voor ieder wat wils
✓ True to nature
✓ Dolce Vita: 4-zijdige micro-V-groef
✓ Dolce: vlak, geen V-groef

60018 Barrel eik

60749 Oud Grijze Eik

60166 Melk

60750 Abdij eik

60182 Gunmetal Eik

60751 Fossiel eik

60747 Continentale Eik

61016 Wicker Eik

60748 Eik Burlington

61017 Kiezelgrijze Eik
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Je interieur
opgefleurd
Tulip
50912 Eemland Eik
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Tulip
Tulip is de ultieme all-round collectie met de beste prijskwaliteitsverhouding. Een vloer met een stijlvolle, matte
afwerking die het goed doet in zowel een klassiek als een
modern interieur. Tulip is gewoonweg laminaat
met een hoge kwaliteit voor een zeer redelijke prijs.

7 mm, standaardplanken
1261 X 190,5 MM | 10 PLANKEN/PAK | 2,4022 M²

✓ soft touch mat
✓ 2-zijdige micro-V-groef

50901 Molen Eik (verouderd)

50908 Peperkoeken Eik

50902 Boeren Eik (rustiek)

50911 Duinen Eik

50903 Haring Grijs

50912 Eemland Eik

50907 Salland Eik
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Neem een
slimme start,
kies voor
een geluids
absorberende
ondervloer
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Wil je goede resultaten, dan moet je goed
voorbereid zijn. Een Balterio ondervloer
is onmisbaar als je een laminaatvloer
wilt plaatsen. De ondervloer egaliseert
onregelmatigheden in de onderliggende
vloer, doet dienst als dampscherm en
werkt geluidsisolerend.
Kies de juiste ondervloer zodat loop- en transmissiegeluiden geabsorbeerd worden.
VERSA SOUND

BOOST PLUS

SILENT WALK

Instapondervloer
met geweldige prijskwaliteitsverhouding en
een goede demping van
transmissiegeluid.

Veelzijdige ondervloer die loopen transmissiegeluiden dempt.
De perfecte oplossing voor
slaapkamers op de tweede
verdieping en appartementen.

Premium ondervloer voor
een maximale demping van
loopgeluid. Silent Walk is ook
uitstekend geschikt bovenop
vloerverwarming en -koeling.

✓ Goede demping van transmissiegeluid

✓ Beste demping van transmissiegeluid

✓ Beste demping van loopgeluid

BOOST PLUS

VERSA SOUND

SILENT WALK

-10%

-15%

-27%

-18 dB

-19 dB

-17 dB

Dikte

2 mm

2 mm

2 mm

Oppervlakte

15 m2

15 m2

7 m2

Egalisatie van de ondervloer

✓

✓

✓

Dampdicht

✓

✓

✓

Vloerverwarming

✓

✓

✓

-

-

✓

Vermindert loopgeluid
Vermindert transmissiegeluid

Vloerkoeling
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Maak het af met
100% bijpassende
accessoires
Een Balterio vloer is pas echt af als je de juiste
accessoires gebruikt. Kies de bijpassende
profielen en plinten voor een prachtig en
betrouwbaar resultaat.
Er zijn kwaliteitsvolle accessoires beschikbaar voor onze 7 en 8 mm collecties en
nieuwe gelamineerde accessoires voor onze waterbestendige 9 mm collecties.

BIJPASSENDE ACCESSOIRES VOOR ONZE 7-8 MM COLLECTIES
De variaties in kleur en dessin van de originele Balterio plinten en profielen zijn precies dezelfde als van de Balterio
laminaatvloeren.

3-in-1 profiel
Drie toepassingen in
één product

1. Aanpassingsprofiel

2. Expansieprofiel

3. Eindprofiel

Plint

Wallbase

Scotia

1850 X 43,7 X 12,5 MM

1850 X 33,4 X 10,5 MM

1850 X 33,4 X 12,5 MM

Mes inbegrepen

Parketplint

2400 X 70 X 14,2 MM

2400 X 50 X 14 MM

Gebruik bij voorkeur Balterio bevestigingsclips (schroefbaar)
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2400 X 83 X 14 MM

2400 X 19 X 19 MM

BIJPASSENDE ACCESSOIRES VOOR ONZE WATERBESTENDIGE 9 MM COLLECTIES

NIEUW! De verbeterde plinten en profielen voor onze waterbestendige 9 mm collecties (Grande & Traditions) zijn

duurzaam, uiterst slijtvast en dankzij een speciale coating beter beschermd tegen vocht. En ze passen perfect bij je vloer.

✓ Verbeterde kwaliteit
✓ Slijtbestendig
✓ Speciale coating
tegen vocht
✓ Past perfect bij
jouw vloer

5-in-1 profiel
1. Aanpassingsprofiel

2. Expansieprofiel

3. Trapprofiel**

4. Eindprofiel

5. Overgangsprofiel

Parketplint

Plint

Scotia

Vijf toepassingen
in één product

2150 X 48 X 13 MM

2150 X 40 X 13 MM

Mes inbegrepen

Incizo Base**

Bij het plaatsen van een trapprofiel met
een Grande of Traditions vloer heb je ook
een Incizo Base metalen profiel nodig.

Pluggen

Gebruik bij voorkeur plintpluggen om
twee plinten met elkaar te verbinden.
Parketplintpluggen zijn ook apart
verkrijgbaar.

2150 X 48 X 13 MM

2400 X 77 X 14 MM
+ Tracks apart verkrijgbaar

2150 X 40 X 13 MM

2400 X 58 X 12 MM

2150 X 40 X 13 MM

2400 X 17 X 17 MM

+ Clips apart verkrijgbaar

GEBRUIK IN
BADKAMERS ALTIJD
DE WATERSHIELD KIT
Gebruik altijd de Balterio WaterShield
kit om in de badkamer voor een
waterbestendige afwerking van je
Grande of Traditions vloer te zorgen.

De WaterShield kit zorgt voor een waterdichte en transparante
verzegeling van de verbindingsnaden tussen plinten en muren,
langs muren, radiatorbuizen en profielen.

57

Met de Balterio kliksystemen is je laminaat
zo geplaatst. Elk kliksysteem staat garant
voor een stevige en naadloze overgang
van de ene naar de andere plank.
Uniclic®

ClickXpress®

FitXpress®

Uniclic combineert een snelle en
eenvoudige plaatsing met een stevige
vergrendeling en naadloze voegen
voor een blijvend resultaat.
Met Uniclic kunnen de planken ook
horizontaal samengeklikt worden.
Dit is ideaal voor planken onder
deurstijlen, radiatoren, enz.

Met het wentelsysteem voeg je
de planken eenvoudig samen tot
een stevige, naadloze vloer. Als je
verhuist of renoveert, neem je het
laminaat in een wip weg en plaats
je het ook even makkelijk terug.

Met dit systeem hoef je de uiteinden
van de vloerplanken alleen maar in
elkaar te drukken. Dit is te danken
aan het fold-down installatiesysteem:
de clip in de plank zorgt ervoor
dat de korte kanten onmiddellijk
samenklikken.

Gebruik de Balterio installatiekit.

ClickXpress®

FitXpress®

FITXPRESS

Levenslange garantie op de klikverbinding
Met een juiste plaatsing en een goed onderhoud kun je jarenlang zorgeloos van je vloer genieten. Balterio biedt een levenslange
garantie (beperkt tot 33 jaar) op de integriteit van de klikverbinding, op voorwaarde dat de vloer in combinatie met een Balterio
ondervloer geplaatst is.

Geniet jaar na jaar van je vloer
Je kunt je Balterio vloer droog schoonmaken met een zachte borstel of stofzuiger voor dagelijks gebruik. Voor intensief gebruik:
voeg wat Balterio UltraClean toe aan een emmer water, reinig de vloer met een licht bevochtigde dweil en neem daarna een
propere om alles droog te maken. Voor Grande en Traditions vloeren mag je een natte dweil gebruiken. Vergeet echter niet dat
je de vloer binnen 24 uur moet droog maken om er jarenlang van te kunnen genieten.
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Vind de vloer
die past bij jouw
persoonlijkheid
9 mm collectie
GRANDE

Lange planken

TRADITIONS

Standaardplanken

(smal of breed)

Natuurlijke
verscheidenheid

4-zijdige
parketgroef

Voelt aan
als
echt hout

4-zijdige
natuurlijke
V-groef

Natuurlijke
verscheidenheid

FitXpress®

FITXPRESS

8 mm collectie
-

2-zijdige
V-groef

-

Vlak
geen V-groef

Chromezone
technologie

-

4-zijdige
micro
V-groef

Standaardplanken

3D wood
effect

-

4-zijdige
micro
V-groef

XPERIENCE 4PLUS

Standaardplanken

3D wood
effect

-

4-zijdige
micro
V-groef

XPERIENCE

Standaardplanken

3D wood
effect

-

Vlak
geen V-groef

URBAN

Standaardplanken

Saw cut
raw

-

4-zijdige
micro
V-groef

IMPRESSIO

Brede planken

Panaromic
design

XPRESSIONS

Standaardplanken

-

MAGNITUDE

Standaardplanken

QUATTRO VINTAGE

-

-

ClickXpress®

-

ClickXpress®

-

FitXpress®

-

FitXpress®

-

FitXpress®

-

ClickXpress®

FitXpress®

-

-

7 mm collectie
DOLCE VITA

Standaardplanken

-

-

4-zijdige
micro
V-groef

-

DOLCE

Standaardplanken

-

-

Vlak
geen V-groef

-

TULIP

Standaardplanken

-

-

2-zijdige
micro
V-groef

* meer info op

balterio.com

-

ClickXpress®

-

no ordinary floors
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Vind een dealer in je buurt

Je Balterio verdeler
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Ga naar balterio.com

no ordinary floors
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