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Welkom in de wereld van
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BIJ MODULEO®. 
DAGEN WE UIT. VOORAL ONSZELF. 
OM TE INNOVEREN. EN UNIEKE 
DESIGNVLOEREN TE CREËREN. 
DIE STERK ZIJN. MOOI. STIL. 
DIE ZACHT AANVOELEN. 
SLIM ONTWORPEN. VANUIT 
DE OVERTUIGING. DAT GROOTSE 
DINGEN GEBEUREN ALS DESIGN 
EN INNOVATIE HAND IN HAND GAAN. 
EEN NIEUWE VLOER. DIE ELKE 
UITDAGING AANKAN. DIE ALLE 
VERWACHTINGEN OVERTREFT. 
ZO OPWINDEND. DAT HET MENSEN 
DOET BLOZEN…

DAT IS WAT LAYRED® MET 
MENSEN DOET. DAAROM GAVEN 
WE DE VLOER EEN     ACCENT.
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LayRed® is de rigide pvc-vloer 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.
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Vloert elke uitdaging.
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Bij Moduleo® hebben we jou voor 
ogen als we innoveren. We zijn ervan 
overtuigd dat een vloer maar een 
slimme oplossing is als hij aansluit  
bij je levensstijl en tegemoetkomt  
aan de eisen die in de woningen  
van vandaag worden gesteld.

De Uitdaging.
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JOUW MANIER 
VAN LEVEN...

In een samenleving die de 
gevolgen van groei erkent, 
dringen kleiner wonen en 
verdichting zich op. Mensen 
verwelkomen compacter 
wonen als een levensstijl.  
En in die hedendaagse 
lifestyle zetten we beter 
leven heel bewust vóór 
ruimer leven.

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. 

De wereldbevolking groeit, 
maar de beschikbare ruimte 

wordt er niet groter op. Steden 
barsten dan ook uit hun voegen. 
Deze en andere demografische 

factoren, zoals de vergrijzing 
en de toename van het aantal 

eenpersoons huishoudens, 
leggen vandaag nogal wat druk 

op de woningmarkt.

Omdat ruimte en middelen 
vaak beperkt zijn, zeker in een 
stedelijke omgeving, worden 
renovatie en verbouwing van 
bestaande panden alsmaar 
belangrijker.
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Comfortwoningen zijn de toekomst. Ze zijn 
gebruikersvriendelijk en ze sluiten aan bij de 
manier waarop we willen leven. Ze hebben 
flexibele, open ruimten die naadloos 
contact maken met de omgeving buiten. 

Cosy is niet langer een eufemisme. 
Interieurs krijgen een wat vrouwelijker 
karakter. Met die vernieuwde manier  
van interieurs vormgeven, laten we  
de storende elementen die ons  
stress bezorgen achterwege en  
verwelkomen we gezelligheid in huis. 

Thuis is een doordacht 
ontworpen plek waar  
het goed toeven is en die 
ons het leven makkelijker 
maakt: een heilzame 
stek en een oase van rust 
waar we, omringd door 
natuurlijk licht en groen, 
kunnen ontsnappen aan 
de voortdurende druk  
van de bruisende stad, 
weg van alle 
geluidshinder.
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Perfect voor 
renovatie

Oneffen ondervloeren kunnen  
een hele uitdaging vormen.  
Maar daar weet LayRed® wel  
raad mee. Dankzij zijn sterke kern 
en geïntegreerde ondervloer is 
LayRed® in staat om openingen  
en oneffenheden in bestaande 
vloeren te overbruggen. Die 
eigenschap maakt van LayRed®  
de ideale vloeroplossing voor  
elk renovatieproject. 
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We dagen onszelf voortdurend uit
om vloeroplossingen te vinden die 
aan je verwachtingen voldoen en 
tegemoetkomen aan de hoge eisen  
die gesteld worden bij het ontwerpen,  
bouwen of renoveren van een woning. 
Met LayRed®, onze eerste ‘engineered 
floor’, krijgt innovatie in pvc-vloeren  
een compleet nieuwe dimensie. 

Engineered  
vinyl floor

LayRed® is een meerlaags  
pvc-vloer die stijlvol design koppelt 
aan ongeëvenaard comfort en 
weergaloze sterkte. Deze pvc-vloer  
is ontwikkeld voor extreme situaties. 
Het is zo sterk als hardhout of tegels 
en toch past het zich moeiteloos 
aan alle omstandigheden en  
uitdagende omgevingen aan. 
LayRed® blijft altijd  
en overal stabiel. 

Met geïntegreerde ondervloer

LayRed® engineered vinyl floors 
hebben een geïntegreerde  
ondervloer. Die zorgt voor  
een vlotte plaatsing, sterkere  
geluiddemping en betere  
uitvlakking van oneffenheden  
in het bestaande vloeroppervlak. 

01

... ONZE INSPI ATIE  
TOT INNOVATIE
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Ben je op zoek naar een vloer die 
opgewassen is tegen de risico’s van 
het leven van elke dag? LayRed® is 
kras- en vlekbestendig, dankzij de 
beschermende TwinGuard-toplaag 
die in alle opzichten ‘top’ is en de 
vloer beschermt tegen krassen en 
indringend vuil. Zo behoudt de  
vloer zijn onberispelijke uitzicht. 
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Kras- en 
vlekbestendig

03

Sterk en 
stabiel 

Grote ramen laten je volop genieten 
van natuurlijk licht. Een keerzijde 
zijn de temperatuurschommelingen 
in huis, maar daar heeft LayRed® 
geen problemen mee. De vloer blijft 
in alle temperatuuromstandigheden 
dimensioneel stabiel. Warmte en 
koude hebben geen vat op de vorm 
van de vloer. 
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Zacht en stil

Je staat op de sterke 
eigenschappen van rigide  
pvc-vloeren maar je bent niet 
bereid om in te leveren op 
comfort? Hoeft ook niet.  
Een LayRed®-vloer voelt zacht 
en warm onder de voeten. 
De veerkrachtige laag en 
geïntegreerde ondervloer 
garanderen perfect akoestisch 
comfort: geen gekraak of 
vervelende klikgeluiden als  
je over de vloer loopt. Daarnaast 
vermindert LayRed® ook het 
transmissiegeluid. Wat comfort 
betreft, geeft LayRed® al zijn 
concurrenten het nakijken. 

Δ
Llin = 21 dB

t.e.m.
-21 dB
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LayRed® voelt niet alleen heel 
natuurlijk aan, de vloer ziet er 
ook zo uit. De LayRed®-collectie 
bestaat uit 31 knappe dessins, 
van eikenhout tot natuursteen. 
Waar die inspiratie vandaan komt 
is wel duidelijk. En niets is aan het 
toeval overgelaten: de haarscherpe 
details, beperkte herhalingen 
en reliëftextuur geven de vloeren 
hun authentieke, natuurlijke look. 

Prachtige designs 
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LayRed® is zo uniek. Dat heeft alles 
te maken met zijn innovatieve 
eigenschappen. Maar dat is niet het 
enige… De geïntegreerde ondervloer 
van de pvc-planken en -tegels kreeg 
de typische rode kleur van het merk. 
Aan dat accent herken je LayRed® 

– de vloer met de rode achterkant. 

Met een rood accent 

STUK 
VOOR STUK 

EIGENSCHAPPEN 
DIE LAYRED® NOG 

AANTREKKELIJKER 
MAKEN

08. Eenvoudig in elkaar te klikken  
 met stevige vergrendeling
09. Makkelijk te onderhouden
10. Geschikt voor vloerverwarming
11. Levenslange garantie

WAAR LIGT BIJ JOU DE UITDAGING? 

EEN BESTAANDE, ONEFFEN VLOER?
EEN VOCHTIGE RUIMTE?
TEMPERATUURSCHOMMELINGEN?

KINDEREN OF HUISDIEREN IN HUIS?
LAYRED® VLOERT ELKE UITDAGING.

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 onder-houden. Zorgeloosheid 
is wat LayRed® zo typeert: een 
vloer voor elke ruimte in huis, 
van woonkamer tot keuken, 
van slaapkamer tot badkamer. 

06

Waterbestendig 



Classic Oak 24125
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De Collectie..
Ontdek LayRed® in al  
zijn glorie en je raakt 
onvermijdelijk onder de indruk 
van zijn onweerstaanbare 
schoonheid. Meer dan dertig 
verschillende kleuren binnen 
zeven designs, geïnspireerd 
door de natuur en geschikt voor 
elke ruimte in huis. Even kijken? 
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PLANKEN

BRIO OAK P.16

COUNTRY OAK P.18

MIDLAND OAK P.20

CLASSIC OAK P.24

TEGELS

CANTERA P.26

JETSTONE P.28

VENETIAN STONE P.30

COLLECTIE OVERZICHT P.32
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Luxueuze pvc-planken die zacht aanvoelen. 
En toch ook slijtvast, kras- en vlekbestendig zijn. 
De ideale vloeroplossing voor ouders die hun 
spelende kinderen niet aan banden willen leggen. 
Laat ze maar kastelen bouwen. Je paleis blijft 
intact, wees gerust. 

Eik, recht uit de natuur. 
Van licht tot grijs. 
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22927

22237

22917

22247

22877

PLANK
B 18.90 cm

L 131.70 cm
FIJNE 4-ZIJDIGE 

GROEF
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Brio Oak 22917
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Country Oak 24842
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24130

24918
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Éen en al charme en karakter. Een pvc-vloer 
met een verhaal. En een mooie toekomst 

in je interieur. Bohemien en toch chic, zoals 
je wil. Maar altijd een streling voor het oog. 

Je beleeft er jaren plezier aan, want Country 
Oak overleeft beslist de tand des tijds.

De ruwe kantjes van het 
leven. Met diepe groeven 

en echte knoesten.
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PLANK
B 18.90 cm
L 131.70 cm

FIJNE 4-ZIJDIGE 
GROEF

24958

24277

24842

24892



Midland Oak 22240



21.

22821

22929
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Fris als de lente. Warm en uitnodigend. 
De ideale vloeroplossing om op een 

oude, bestaande vloer te leggen tijdens 
een renovatie. Of dat nu van een 

rijtjeshuis of een impressionante villa is. 
Je wordt hoe dan ook blij van 

het onberispelijke resultaat. 

Elegante houtdessins. 
Natuurlijke kleuren. 
Van licht tot donker.
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PLANK
B 18.90 cm
L 131.70 cm

FIJNE 4-ZIJDIGE 
GROEF

22110

22240

22231
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Midland Oak 22821
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Met Classic Oak haal je een gevoel 
van gezelligheid in huis. Contrasterend, 
of net heel aanvullend, met andere 
interieurelementen. Een vloer die zich 
niet met de voeten laat treden, ook niet 
in ruimtes vol leven, waar een ongelukje 
snel gebeurd is. 

Puur hout. 
Prachtig geborsteld. 
Oogt mooi en voelt goed aan.

PLANK
B 18.90 cm

L 131.70 cm
FIJNE 4-ZIJDIGE 

GROEF

24980

24844

24864

24837

24125

24932

24228
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Classic Oak 22844



Cantera 46990
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Subtiele dessins. Fijne schakeringen. 
De pure essentie. Maar absoluut stijlvol. 

Perfect voor hedendaagse huizen. En waarom 
niet tot tegen dat grote raam, om buiten 

ook binnen uit te nodigen. Cantera is ongevoelig 
voor temperatuurschommelingen. 

En nog makkelijk in onderhoud ook. 

Behoorlijk indrukwekkend. 
Even nevelig als 
het universum. 
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TILE
B 30.30 cm
L 60.96 cm

FIJNE 4-ZIJDIGE 
GROEF

46990

46930
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Schoonheid schuilt soms in imperfectie. 
Alsof de tegels er altijd al hebben 
gelegen. Ruw. Met een industriële 
touch. Perfect passend bij het karakter 
van het gebouw. Zo is Jetstone 
ideaal voor loftachtige ruimtes. En dé 
kwaliteitsvloer voor je renovatieproject. 

Sterk als staal. 
Doorgewinterd. 
Perfect imperfect. 
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TILE
B 30.30 cm
L 60.96 cm

FIJNE 4-ZIJDIGE 
GROEF

46982

46942
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Jetstone 46982
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46949
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Pvc-tegels in authentieke Italiaanse stijl. 
Prachtig gespikkeld. Net zo waterbestendig 
als hun keramische tegenhangers. 
Maar zachter en warmer aan je voeten. 
Net wat je wil als je ’s ochtends uit bed stapt, , 
op weg naar een zalig bad. De spatten neem 
je er met plezier bij.

Coole steenlook. 
Met een natuurlijke finesse. 
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TILE
B 30.30 cm
L 60.96 cm

FIJNE 4-ZIJDIGE 
GROEF

46981

46931

46111
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Venetian Stone 46111
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Voorzijde. De Collectie.
Pure en uitgesproken 
houtdessins. Authentieke 
steeneffecten. Van licht naar 
donker. Maak je keuze. 

Classic Oak

Country Oak

Brio Oak

22237 22247 22877 22917 22927

24125 24932 24228 24864 24837 24844 24980

24130 24277 24842 24918 24958 24892

Midland Oak

22110 22231 22240 22929 22821

Jetstone

46942 46982

Cantera

46930 46990

Venetian Stone

46111 46931 46949 46981

PLANKEN  131.70 cm x 18.90 cm

TEGELS  61.00 cm x 30.30 cm

dikte: 6 mm
met geïntegreerde ondervloer
slijtlaag: 0.4 mm
gebruiksklasse: 23, 32

dikte: 6 mm 
met geïntegreerde ondervloer
slijtlaag: 0.4 mm
gebruiksklasse: 23, 32
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dikte: 6 mm 
met geïntegreerde ondervloer
slijtlaag: 0.4 mm
gebruiksklasse: 23, 32

Achterzijde.Herkenbaar rood.
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De Innovatie.
We laten de buitenkant 
achter ons en duiken onder 
het oppervlak, in het product, 
om erachter te komen wat van 
LayRed® die superinnovatieve 
vloeroplossing maakt. Welkom 
in het LayRed®-lab.
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KLAAR 
VOOR ELKE 
UITDAGING

Hoe ontwikkelen 
we een mooie, 
renovatievriendelijke vloer, 
zonder het uitzonderlijke 
comfort te verliezen 
waaraan pvc-vloeren 
hun reputatie te danken 
hebben? Dat was de 
uitdaging. Het antwoord 
is een verhaal van innovatie, 
waarbij een belangrijke rol 
weggelegd was voor Kristof 
Van Vlassenrode, hoofd 
Research & Development 
bij Moduleo®. 

De woningmarkt is verzadigd en 
bestaande panden zijn aan renovatie 
toe. Met dat simpele inzicht is het 
allemaal begonnen. “We stonden voor 
de uitdaging om een vloeroplossing in 
vinyl te ontwikkelen die oneffenheden 
in een bestaande vloer zou kunnen 
overbruggen, zonder de noodzaak 
om die eerst te moeten egaliseren. 
Het eerste wat je dan denkt is dat de 
vloer sterk moet zijn.” 

“Een harde pvc-vloer ontwikkelen 
die net zo sterk zou zijn als hardhout, 
laminaat of keramische tegels 
is niet zo moeilijk. De werkelijke 
uitdaging zat erin om een rigide 
vloer te ontwikkelen, zonder de stille 
akoestische eigenschappen en het 
zachte loopgevoel te verliezen waar 
onze design-vloeren om bekend 
staan.” Wat aanvankelijk een ‘mission 
impossible’ leek, maakte algauw plaats 
voor een nieuwe missie: laten we er 
gewoon voor gaan!

“We zijn beginnen te brainstormen en 
besloten vrij snel dat we meer lagen 
nodig hadden. Een nieuw product was 
geboren, zij het voorlopig alleen op 
papier. Want om de meerlagige vloer 
te maken die ons voor ogen stond, 

hadden we een nieuwe productielijn 
nodig.” De onderneming zag een 
groot potentieel in rigide vinyl en 
investeerde miljoenen in een nieuwe 
fabriek in België. 

“Onze engineered vinyl floor-collectie 
overtreft alle verwachtingen en biedt 
een daadwerkelijke oplossing voor 
de uitdagingen in de woningrenovatie. 
Ze koppelt een luxueus design aan 
sterke prestaties op het vlak van 
slijtage en vochtbestendigheid. 
De nieuwe vloeren zijn qua sterkte 
niet te kloppen en bieden tegelijk een 
superieur comfort. Die combinatie 
van eigenschappen is volstrekt nieuw. 
Geen enkele concurrent is er tot nog 
toe in geslaagd om zoveel voordelen 
te bundelen in één product als wij nu 
doen met LayRed®.” 

We zijn dan ook behoorlijk trots om 
onze engineered vinyl floor-collectie 
nu op de markt te brengen. “Onze 
LayRed®-vloer gooit hoge ogen. 
Enerzijds met zijn bijzondere set 
aan eigenschappen op het vlak van 
sterkte, comfort, design en prestaties. 
Anderzijds – en daar zit de verrassing 
– heeft elke plank en tegel dezelfde 
rode achterkant: de geïntegreerde 
ondervloer.” Vandaar de naam 
LayRed®.

36.
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A 
B

.01
STERKTE

.02
COMFORT

.03
DESIGN 
& PRESTATIES

DE ONDERSTE LAGEN 
GEVEN LAYRED® ZIJN 
ONBUIGZAME KRACHT.

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

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

DE BOVENSTE LAGEN 
COMBINEREN 
NATUURGETROUW 
DESIGN MET 
SUPERIEURE 
PRESTATIES.

EÉN PLANK, 
TWAALF LAGEN, 
DRIE VOORDELEN: 

STERKTE
Rigide vinyl met 
geïntegreerde 
ondervloer

COMFORT
Zacht & stil

DESIGN & 
PRESTATIES
Kras- & 
vlekbestendig
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STERKE   
DAN OOIT 
TEVOREN

PERFECT OVER 
ONEFFEN VLOEREN

Dankzij zijn harde kern slaagt 
LayRed® erin om kleine openingen 
en oneffenheden in de bestaande vloer 
(zoals tegelvoegen) te overbruggen. 
De bestaande vloer eerst egaliseren 
is niet nodig. De geïntegreerde 
ondervloer vangt alle imperfecties 
en onvolkomenheden op. En de compacte 
kern voorkomt dat putjes en bultjes 
zichtbaar worden op het oppervlak.

6 mm dik (met geïntegreerde ondervloer)

Egaliseert 
oneffen 
vloeren

Supersterke 
kern

Niet 
temperatuurgevoelig

DE KRACHT ZIT IN 
ZIJN HARDHEID

LayRed® is een rigide vloeroplossing, 
in tegenstelling tot onze ‘flexibele’ 
Moduleo® Design Floors. De onderste 
lagen maken de vloer uitzonderlijk 
sterk en geschikt voor elke ruimte 
en omgeving. Hoewel de duurzame 
oplossing voor elke toepassing 
voldoet, is LayRed® in de eerste plaats 
toch een slimme innovatie voor 
renovatieprojecten. De planken 
en tegels zijn amper 6 mm dik en 
hebben een geïntegreerde ondervloer. 
LayRed® leg je dus makkelijk over een 
bestaande vloer, zonder die eerst 
te moeten uitbreken.
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BSTERKE KWALITEIT, 

LANGE GARANTIE

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

BESTAND TEGEN DEUKEN

Onze engineered vinyl floors zijn deukvrij: 
de bovenste laag van de sterke kern is zo 
compact dat 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. 

STABIEL IN ALLE 
OMSTANDIGHEDEN

Parket en laminaat blijven levende 
materialen. LayRed® daarentegen 
garandeert geen verandering in 
vorm onder invloed van vocht 
en temperatuurschommelingen 
(mits er een uitzettingsvoeg wordt 
aangebracht). Het unieke productieproces 
zorgt voor die stabiliteit: de speciale 
glasvezelversteviging in de kern
garandeert altijd en overal een 
vlakke vloer, zelfs in een oranjerie waar
de temperatuur nogal kan schommelen.  

.01
STERKTE

DESIGN & PRESTATIES
COMFORT

STERKTE

39.

          GARANTIE

Levens-
lange
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ONGELOOFLIJK 
RUSTGEVEND

VOELBAAR COMFORT

Een van de grootste voordelen van een 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. Het gevoel van 
welbehagen springt je op het lijf als je over 
LayRed® loopt: de vloer voelt naturel en warm 
aan onder je voeten en beperkt het geluid tot 
een absoluut minimum. 

ZACHT & WARM GEVOEL

Ook de akoestische laag van LayRed® zorgt 
mee voor dat zachte en warme gevoel: de 
akoestische laag is elastisch en reageert 
veerkrachtig op je lichaamsgewicht. En 
daarmee kroont LayRed® zich tot de kampioen 
in comfort binnen het rigide vloerensegment.

Ons materiaal heeft ook betere isolatie-
eigenschappen: zijn temperatuur blijft 
comfortabel in elk seizoen. Geen last 
van koude voeten dus, ook al sta je op 
een pvc-vloer met tegeldesign.

Niet warm genoeg? 
LayRed® is ook geschikt  
voor vloerverwarming.

LayRed® is de engineered vinyl floor die 
het zachtste aanvoelt onder je voeten. 
En dat maakt LayRed® echt uniek!
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COMFORT

UITSTEKENDE AKOESTIEK

In een wereld die kreunt onder geluidspollutie wordt 
stilte erg gewaardeerd, zeker thuis. De akoestische 
laag in het midden van LayRed® absorbeert het 
loopgeluid: geen gekraak of irritante klikgeluiden 
als je over de vloer stapt. Daarnaast vermindert de 
geïntegreerde ondervloer ook het transmissiegeluid. 
En dat vinden je onderburen net zo prettig als jijzelf.  

De geluiddempende eigenschappen van LayRed®  
zijn aantoonbaar beter dan die van keramische tegels, 
laminaat (zelfs met een speciale ondervloer), parket en 
andere pvc-vloeren. 

Nemen we de proef op de som? 

COMFORT

L 
A 
B

DESIGN & PRESTATIES 
COMFORT

STERKTE

Laminaat Parket Rigide  
vinyl

Keramische 
vloer

41.

Loopgeluid

Vraag je dealer  
naar de LayRed® 
-geluidsdemo

Δ
Llin = 21 dB

t.e.m.
-21 dB



OOGT MOOI, 
PRESTEERT  
VERBLUFFEND 
GOED

Wil je een vloer die de naturelle 

schoonheid van parket of keramsche 

tegels koppelt aan de praktische 

voordelen van slijtvast pvc? LayRed® 

brengt het beste van beide werelden 

samen in één product. 

VOLLEDIG WATERDICHT

Vinyl stoot water af en de beschermende 
TwinGuard PU-laag versterkt dat effect 
nog. Daardoor is LayRed® supermakkelijk te 
onderhouden. Aan LayRed® beleef je dan ook 
een leven lang onbekommerd plezier. 

FIJNE 4-ZIJDIGE GROEF

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. 

HYPERREALISTISCH DESIGN 

De LayRed®-collectie bestaat uit 31 verbluffende 
dessins, geïnspireerd op authentieke hout- en 
steenpatronen, en volledig ontwikkeld in eigen huis. 
De haarscherpe details en de weinige herhalingen 
geven de vloeren hun natuurgetrouwe look. 
Keuze genoeg om een vloer te vinden die aan al je 
verwachtingen voldoet: een LayRed®-vloer presteert 
immers beter dan zijn natuurlijke tegenhanger.

NATUURLIJKE TEXTUUR

LayRed®-designvloeren voelen levensecht aan. 
Dankzij de reliëfdruk krijgt LayRed® een natuurlijk 
textuur en een realistische look-and-feel. De dubbele 
laklaag geeft het oppervlak een matte afwerking. 

KRAS- EN VLEKBESTENDIG

Niemand doet beter dan LayRed®. Met zijn 0,4 mm 
dikke slijtlaag behoort LayRed® tot de absolute top 
in zijn categorie. De TwinGuard PU-beschermlaag 
garandeert superieure kras- en vlekbestendigheid 
en beschermt de vloer tegen indringend vuil. Zo 
blijft LayRed® langdurig intact en mooi, ook in de 
meest extreme omstandigheden. 

FIJNE 4-ZIJDIGE 
GROEF
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DESIGN &
PRESTATIES

De TwinGuard PU-lak en 
de reliëfdruk bezorgen 
het vloeroppervlak een 

authentieke look en matte 
afwerking

DESIGN & PRESTATIES 
COMFORT

STERKTE

L 
A 
B
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44. Moduleo® is meer dan LayRed®…  
Een korte introductie tot onze  
andere Moduleo®-collecties:  
ontdek onze Moduleo® Design Floors  
en de creatieve studio Moduleo® Moods.

De Aanvulling.
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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
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. 

OP ZOEK 
NAAR IETS 

BIJZONDERS?
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Moduleo® Design Floors 

De Moduleo® Design Floors-collectie 
gaat mee met de trends: van pure tot 
heel uitgesproken houtpatronen en van 
elegante tot opvallende tegeldessins, 
met kleurvariaties van licht naar donker 
en alles wat daartussen ligt. Voor 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.

Zou je kunnen kiezen tussen 
design, kwaliteit en gebruiksgemak? 
Gelukkig hoeft dat helemaal 
niet. De luxe pvc-vloeren in de 
Transform-collectie blinken uit op 
alle vlakken: ze zien er niet alleen 
fantastisch uit, ze zijn ook slijtvast 
en makkelijk te  
onderhouden.

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.

SELECT
RONDUIT VERFRISSEND 
DESIGN

TRANSFORM
GROTER, BETER  
& GEDURFDER

Venetian Stone 46949
/ SELECT

Blackjack Oak 22937 
/ TRANSFORM

D

UIT LIEFDE VOOR 
HET DESIGN
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S
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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. 

Wie op zoek is naar een 
geraffineerde parketlook 
maakt met Moduleo® 
Parquetry de juiste keuze. 
De designcollectie toont 
hedendaagse visgraatpatronen. 
Ontdek verschillende kleuren, 
verkrijgbaar in korte of smalle 
formaten. Enkel voor dryback-
installatie (verlijmd).

IMPRESS
VAN NATURE  
IMPRESSIONANTE VLOEREN

PARQUETRY
VISGRAATCOLLECTIE 

Country Oak 54852 
/ PARQUETRY

Santa Cruz Oak 59823
/ IMPRESS

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

Country Oak 54991 
/ MOODS
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Moduleo® Moods 
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Meer info? Vraag naar de Moods-brochure of kijk op moduleomoods.com

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 150 verschillende 
vloerdesigns maken, van klassiek elegant 
tot verrassend dynamisch. Allemaal met 
de vertrouwde Moduleo®-kwaliteit. 

PLAY 
IT YOUR
WAY
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De Installatie.
LayRed® is een slimme 
vloeroplossing die makkelijk te 
plaatsen is. De planken en tegels 
worden snel en eenvoudig in elkaar 
geklikt met een stevig kliksysteem. 
Ze hebben bovendien een 
geïntegreerde ondervloer.  
Met LayRed® geen gedoe. 
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Engineered vinyl floor met 
geïntegreerde ondervloer

De rode 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. 

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

Scan de QR-code of surf naar moduleo.com 
voor gedetailleerde installatie-instructies.

Geïntegreerde 
ondervloer
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De Afwerking.
LayRed® is perfect compatibel 
met Xtrafloor®-accessoires: 
bijpassende plinten en profielen 
voor een prachtige afwerking. 
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Profielen 

Uitzettingsprofiel  
Dekt de dilatatievoeg tussen 
twee aansluitende vloeren 
op hetzelfde niveau af. 

Multifunctioneel profiel 
Verbindt je LayRed®-vloer 
met hogere of lagere 
oppervlakken. Voor 
hoogteverschillen tot 12 mm. 

Eindprofiel 
Voor een mooie finish tussen 
je LayRed®-vloer en muur, 
verhoogde deurdrempel, 
raam of kast. 

Aanpassingsprofiel  
Verbindt je LayRed®-vloer 
met hogere of lagere  
oppervlakken. Voor een 
vlotte overgang. 

Schilderplinten 
Net als onze standaardplinten 
zijn schilderplinten van Xtrafloor® 
onderhoudsvriendelijk en slijtvast. 
Je verstopt er eenvoudig kabels en 
snoeren achter. De schilderplinten 
kregen een grondlaag en zijn 
beschikbaar in twee hoogtes: 6 cm  
of (aanpasbaar) 10 cm. 

Stem de kleur van je vooraf 
behandelde plinten af op  
je muren 

Plinten

Standaardplinten 
Onze standaardplinten passen 
in elk interieur en verbinden de 
vloer naadloos met de muur. Hun 
unieke, gepatenteerde technologie 
garandeert een identieke afwerking 
tussen plinten en LayRed® op vlak van 
dessin, kleur en textuur. Makkelijk te 
installeren: lijm ze gewoon tegen de 
muur, zonder klemmen of nagels. 

De identieke aansluiting  
met je LayRed®-vloer
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Het Onderhoud.
Draag zorg voor je nieuwe 
LayRed®-vloer en je beleeft er 
een leven lang plezier aan.  
De schoonmaak en het 
onderhoud? Dat laten we aan 
jou over – fluitje van een cent. 
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Schoonmaak 
& onderhoud

Goede onderhoudsprocedures 
helpen bij het behouden van de look 
en verlengen de levensduur van je 
Moduleo®-vloer.

De frequentie van het onderhoud 
hangt af van de gebruiksintensiteit, 
het loopverkeer in de ruimte, de 
vervuilingsgraad, de kleur en het type. 

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

REGELMATIG REINIGEN

Verwijder dagelijks vuil met:
•  Veger
•  Stofwisser
• Stofzuiger

Verwijder vlekken met:
•  Vochtige doek
•  Melaminespons 
   (geen schuurspons)

Moppen/dweilen met:
•  Vochtige microvezeldoek
•  Traditionele dweil  
    (zo droog mogelijk)
•  Een niet-agressief  
 onderhoudsmiddel zoals  
 Xtrafloor®-reiniger  
 (www.xtrafloor.com)

Download de schoonmaak-  
en onderhoudsinstructies  

op moduleo.com

 ?

Alle info over 
onze Xtrafloor®-

onderhoudsoplossingen bij 
je Moduleo®-dealer 
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Het Bedrijf.
LayRed® is de engineered vinyl floor-
collectie van Moduleo®: authentieke 
Belgische kwaliteit, volledig 
ontworpen en ontwikkeld in onze 
milieuvriendelijke productievestiging 
in Avelgem, België. Maak kennis met 
Moduleo®…

Onderzoek & 
ontwikkeling

Ontwerp Productie Verpakking Distributie
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Ondernemen met het 
oog op de toekomst, 
produceren met oog 
voor kwaliteit

Met de brede waaier aan 

duurzame designproducten, 

het gemak van een 

all-in-one vloer-oplossing, 

evenals de uitstekende 

klantenservice en de 

ongeëvenaarde ‘groene’ 

referenties, is Moduleo®  

trots om anders te zijn. 

Moduleo® wordt vervaardigd 

in onze verticaal 

geïntegreerde fabriek in  

Avelgem (België), die speciaal 

gebouwd is om onze 

vloerbekleding op een 

verantwoorde manier te 

produceren. Daarnaast heeft 

een volledig geautomatiseerd 

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, 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® is het luxe 

pvc-vloerenmerk voor 

residentieel gebruik van IVC 

Group, wereld-leider in het 

ontwikkelen en produceren 

van designvloeren. 

Sinds 2015 maakt IVC Group 

deel uit van Mohawk 

Industries Inc., wereldwijd 

marktleider in vloerbekleding. 

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 
onderhoudsgemak van pvc-vloeren.  
Aan de andere kant onderscheidt het zich 
met unieke designs en innovaties. 
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Ecologie is zo logisch dat 
we ervan overtuigd zijn 
dat het hand in hand 
gaat met economie

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 CO
2
-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 

pvc-vloeren 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.

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. 

Avelgem (BE)
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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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Brochures
Vind en download onze brochures op 
moduleo.com. Ze tonen het volledige 
assortiment pvc-vloeren in onze 
designvloercollecties Select, Transform, Impress 
en Parquetry, onze crea-tieve 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 moduleo.com. 

VOLG ONS OP

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



62. Vind een dealer

Je bent helemaal overtuigd van Moduleo® 
LayRed®? Of je wil de vloer liever eerst in ’t 

echt zien? Vind een dealer in je buurt: 

www.moduleo.com





www.moduleo.com 
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