Lifetime floors

USfloors Inc. met hoofdkantoor in Dalton, GA, United States is een toonaangevende
fabrikant van hoogwaardige vloerbedekkingen en heeft een nieuw type categorie
vloerbedekking ontwikkeld:

COREtec® is DE nieuwste revolutie in harde vloerbedekking!
Deze volledig nieuwe categorie van harde vloerbedekking is het perfecte alternatief op
vinylvloeren, klik LVT of laminaatvloeren.
®
COREtec is wereldwijd gepatenteerd onder US Patent No. 9,156,233.

COREtec® vloeren zijn gemaakt van gerecycleerd hout, bamboo, kalksteen en vinyl.
De backing van COREtec® bestaat uit een kurklaag die zorgt voor een perfecte
geluidsdemping. Door het lijmloze geïntegreerde kliksysteem kan de COREtec® vloer
gemakkelijk geplaatst worden.

het product

De wereldwijd gepatenteerde COREtec® constructie:
							
								slijtlaag (0,5 mm)

• super-resistente slijtlaag met PU-coating
voor intensief gebruik.

• vochtwerend, vuilafstotend en krasbestendig
								

								ultra moderne PVC toplaag

• Hedendaagse hout en tegelmotieven

								

								COREtec® kernstructuur

• gerecycleerd hout, bamboo, kalksteen en vinyl
• eenvoudige plaatsing door het lijmloze
geïntegreerde klikprofiel

• zet niet uit, niet nodig om ruimtes op te warmen
		

tijdens plaatsing.

								
								

								kurk onderlaag				
• perfecte geluidsdemping

• geen extra underlay nodig
• schimmelwerend

• vangt oneffen ondervloeren op,

uitermate geschikt voor renovatie-projecten

het product

Vergelijk COREtec® met (klik)LVT of laminaatvloeren.
stroken

klik LVT
klik LVT
(kleef) LVT		met HDF kern
			
NEE

NEE

NEE

laminaat

snelle plaatsing zonder acclimatie

JA

NEE

installeren in grote ruimtes 			
zonder uitzettingsvoegen

JA		JA		NEE		NEE		NEE

installeren met minimale voorbereiding		

JA		NEE		NEE		JA		JA

waterbestendig					JA		JA		JA		NEE		NEE
perfecte dimensionele stabiliteit, zet niet uit *

JA		JA		NEE		NEE		NEE

geeft extra warmte aan de vloer			

JA		NEE		NEE		NEE		NEE

bestand tegen schimmel op de ondervloer

JA		NEE		NEE		NEE		NEE

sterk geluiddempende stille vloer		

JA		NEE		NEE		NEE		NEE

verbergt gebrekkige ondergronden		

JA		NEE		NEE		JA		JA

installatie over bestaande harde vloeren		

JA		NEE		JA		JA		JA

* onder normale omstandigheden

het product

COREtec® wordt heel gemakkelijk geplaatst over bestaande harde vloeren.
Uitermate geschikt voor renovatie-projecten.

keramische tegels

parket/laminaat

oneffen chappe
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1,8 mm virgin PVC (0,5 mm wearlayer)
5,0 mm core (Limestone, virgin PVC, wood and bamboo dust)
1,5 mm cork underlayment

Planks:

228 x 1830 mm x 8,3 mm
6 pc / box - 2,50 m2/box - 21 kg / box - 36 boxes / palet

8,3 mm

50LVP603 Mt. Pleasant Pine

XL

c o l l e c t i o n
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XL

c o l l e c t i o n

50LVP601 Gotham Oak

50LVP608 Venice Oak

50LVP613 Muir Oak

50LVP610 Walden Ash

50LVP614 Alexandria Oak

50LVP615 Highlands Oak

50LVP604 Whittier Oak

50LVP603 Mt. Pleasant Pine
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8,5 mm

2,0 mm virgin PVC (0,5 mm wearlayer)
5,0 mm core (Limestone, virgin PVC, wood and bamboo dust)
1,5 mm cork underlayment

EMBOSSED IN REGISTER
Planks:

180 x 1500 mm x 8,5 mm
6 pc / box - 1,62 m2/box - 13,2 kg/box - 55 boxes/palet

50LVR9605 Great Northern Oak

HD
c o l l e c t i o n
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HD
c o l l e c t i o n

50LVR9603 Banff Oak

50LVR9602 Yoho Oak

50LVR8603 Royal Gorge Oak

50LVR9601 Jasper Oak

50LVR9605 Great Northern Oak

50LVR9604 Waterton Lakes Oak

50LVR9606 Sparwood Oak

50LVR8606 Wind River Oak
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1

1,5 mm virgin PVC (0,5 mm wearlayer)
5,0 mm core (Limestone, virgin PVC, wood and bamboo dust)
1,5 mm cork underlayment

Wide Planks:

182 x 1220 mm x 8 mm
16 pc / box - 3,55 m2/box - 29,5 kg/box - 35 boxes/palet

Small Planks:

127 x 1220 mm x 8 mm
16 pc / box - 2,48 m2/box - 20 kg/box - 42 boxes/palet

Tiles:

305 x 610 mm x 8 mm
16 pc / box - 2,98 m2/box - 23,7 kg/box - 42 boxes/palet

8,0 mm

470 x 610 mm x 8 mm
10 pc / box - 2,87 m2/box - 23 kg/box - 40 boxes/palet

50LVP705 Ivory Coast Oak
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Wide Planks:
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182x 1220mm x 8mm

50LVP709 Olympic Pine

50LVP706 Alabaster Oak

50LVP211 Nantucket Oak

50LVP704 Saginaw Oak

50LVP707 Blackstone Oak

50LVP705 Ivory Coast Oak
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Small Planks:

c
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50LVT1801 Petrified Forest
470 x 610 mm

n

50LVP506 Corvallis Pine

470 x 610 mm x 8 mm
305 x 610 mm x 8 mm

50LVT1803 Weathered Concrete
470 x 610 mm

o

127 x 1220mm x 8 mm

50LVP207 Rocky Mountain Oak

Tiles:

i

50LVT104 Ankara Travertine
305 x 610 mm
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