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Voor meer informatie over installatie en
onderhoud, bezoek onze website
www.mflor.com.
De afgebeelde kleuren kunnen licht
afwijken van de daadwerkelijke kleuren.
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Afbeelding voorzijde brochure:
mFLOR Authentic Plank, 81011 Mocha
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Lifestyles by mFLOR

Lifestyles

mFLOR introduceert: Lifestyles by mFLOR.
Om jouw persoonlijke, unieke interieur te
ontwerpen is het van belang om verder te
kijken dan alleen de vloer. Welke stijl past het
beste bij jou? Om je te helpen de juiste keuze
te maken, heeft mFLOR in samenwerking met
interieurarchitecten vijf Lifestyles ontwikkelt:

KLASSIEK

Warm, statig, hoogte en gedetailleerd, denk
aan ornamenten en kroonluchters.

INDUSTRIEEL

Karakteristiek, ruwe en stoere materialen
en zichtbare ‘oneffenheden’ zoals leidingen
en metselwerk.

MODERN

Glanzend RVS en leer gecombineerd met
strakke, rechte lijnen en veel zwart, wit en
grijs. Less is more!

LANDELIJK

Comfortabel, rust en ruimte. Geïnspireerd
door het leven op de boerderij, vertaald
naar deze tijd en in stijl. Een behaaglijke,
warme sfeer is de belangrijkste voorwaarde.

SCANDINAVISCH
Kenmerkend voor deze stijl is het strakke
design, de eenvoud, rust, geometrische
vormen en het gebruik van natuurlijk ogende
materialen. Alle ingrediënten voor een
strakke inrichting die toch warm overkomt.

by mFLOR
6

AUTHENTIC OAK 56282 WATER OAK

Al onze collecties zijn onderverdeeld in deze
vijf Lifestyles, om te ondersteunen in het
beslissingsproces.
7

Lifestyles by mFLOR
KLASSIEK

H

et klassieke interieur ademt een warme
en theatrale sfeer. Statig zou je het ook
kunnen noemen door de hoogte die zo
kenmerkend is voor deze stijl. De hoogte kan
eXtra benadrukt worden door het
aanbrengen van lambrisering. Dit kan van
gecapituleerde stof, van hout of een
soortgelijk, natuurgetrouw kunstproduct als
PVC. Zolang het maar past in de klassieke
woonstijl. In de inrichting vormen
ornamenten, kroonluchters, spiegels,
vloerkleden, schilderijen, grote meubels en
een schouw een samenhangend geheel. Er
wordt gebruik gemaakt van warme kleuren
en materialen. Bordeaux, dennengroen,
aubergine en aardetinten variërend van beige
tot goud. Op de vloeren vooral marmer, frans
eiken of kersen in combinatie met
rijkversierde tapijten. Gordijnen van dik
velours of fluweel tot aan de vloer en behang
voorzien van een sierlijk patroon. Druk, maar
evenwichtig. Zo zou het klassieke interieur
het beste kunnen worden omschreven.

INDUSTRIEEL

E

en industrieel interieur is niet in een
hokje te plaatsen. Sterker nog; het
is juist de bedoeling om out of the box te
denken. Kenmerkend voor deze woonstijl
zijn de karakteristieke, grote, open
ruimtes in combinatie met het gebruik
van ruwe, stoere materialen en
zichtbare ‘oneffenheden’ als leidingen en
metselwerk. Er wordt gebruik gemaakt
van natuurlijke kleuren maar dan nét
even anders. Denk hierbij aan antraciet
met een gemarmerd effect, flesgroen,

petrolblauw en cognac. In een industrieel
interieur zie je veel gebruik van grove
materialen als staal, beton, leer, steen,
ijzer en hout op wanden en vloeren. Een
industrieel interieur kan hierdoor wat
kil overkomen. Dat is eenvoudig te
verhelpen door alternatieve materialen
te gebruiken die wel de looks, maar niet
de nadelen hebben van het origineel.
Denk hierbij aan PVC vloeren met een
betonlook; zacht en warm, maar op het
oog niet van echt beton te onderscheiden.

WOONTIP :
Houd het ruimtelijk. Een industrieel
interieur is afkomstig van de
fabrieksarchitectuur. Hierbij ging men
vooral voor praktisch nut. Indien je
deze woonstijl perfect toe wilt passen
kies je daarom voor rustige kleuren en
grote, robuuste en stoere objecten
zonder poespas.

WOONTIP :
Het klassieke interieur gaat goed samen met
de landelijke woonstijl. Door beide stijlen met
elkaar te combineren kan je jouw ideale
woonstijl creëren. Maak het rustiger en
neutraler door landelijke accenten toe te
voegen of juist drukker en warmer door meer
op de klassieke tour te gaan. Mix en match
zoveel je wilt!

8
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Lifestyles by mFLOR
MODERN

G

lanzend RVS en leer in combinatie
met strakke, rechte lijnen en veel
zwart, wit en grijs. Herkenbaar? Dit
zijn de meest genoemde kenmerken van
een modern interieur. In deze cleane
woonstijl wordt veel gebruik gemaakt
van luxe materialen als chroom, eiken
en natuursteen. Van een modern
interieur wordt veelal ‘less is more’
gezegd en daarom wordt er gebruik
gemaakt van gladde materialen als
leer, glas en kunststof. Naast het
strakke effect zorgen deze materialen
ook voor het contrast en het creëren
van optische ruimte. De kleuren
blijven licht en ingetogen, met een
uitzondering voor accessoires als een
schilderij, een kastje of een fruitschaal.
Voorwaarde is wel dat deze accessoires
allemaal exact dezelfde kleur zijn.

WOONTIP :
Door het toevoegen van ‘zachte’
materialen oogt het doorgaans
minimalistische en harde interieur
al snel vriendelijker. Hierbij kan je
denken aan een mooi tapijt, het
plaatsen van een bank met
organische vormen of een zachtere
vloer. Laat je voor deze laatste optie
inspireren door de collecties PVC
vloeren van mFLOR. Dankzij het
natuurgetrouwe dessin en het gladde
oppervlak passen de vloeren
uitstekend in een modern interieur.
Door het zachte en
onderhoudsvriendelijke materiaal
wordt het woongenot enorm
vergroot.

LANDELIJK

E

en landelijk interieur is geïnspireerd
op het leven op de boerderij.
Vertaald naar deze tijd en in stijl
natuurlijk. Rust en ruimte lijkt de insteek
van deze woonstijl te zijn. De keuken
staat veelal centraal en de gebruikte
kleuren zijn complementair aan de
kleuren die je buiten aantreft. Er wordt
gebruik gemaakt van aardetinten als
beige, taupe, olijf, lichtgrijs en wit.
Gebruikte materialen zijn zo natuurlijk
mogelijk of vervangen het natuurproduct
in de best mogelijke uitvoering. Vloeren
en tafels met een houten look die daardoor
warmte uitstralen. Maar ook natuursteen,
wol, riet, leer en puur linnen zie je veel
terug in de landelijke woonstijl. Vloeren,
wanden en raambekleding zijn goed op
elkaar afgestemd. De belangrijkste
voorwaarde van een landelijk interieur
is uiteindelijk de behaaglijke, knusse
sfeer én dat er in geleefd mag worden.

WOONTIP :
Een landelijk interieur is beschikbaar voor
elk budget. Een oud houten kastje geef je
een tweede leven met een nieuwe lik verf,
jouw afgeleefde tafelblad ziet er binnen notime als nieuw uit door je resten PVC vloer
er op te plakken en je bank wordt een stuk
‘landelijker’ door er veel kussens en een
plaid of een dierenhuid overheen te leggen.
Wees creatief!

10
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SCANDINAVISCH

E

en bekend woonwarenhuis heeft
de toon gezet voor de eerste
Scandinavische interieurs in
Nederland. Kenmerkend voor deze
stijl is het strakke design, de
eenvoud, rust, geometrische vormen
en gebruik van natuurlijk ogende
materialen. Alle ingrediënten voor
een strakke inrichting die toch warm
overkomt. Het kleurgebruik binnen
deze woonstijl beperkt zich tot lichte
tinten: wit, lichtgrijs en pastel. Deze
laatste worden gebruikt om toch wat
kleur aan het interieur toe te voegen,
maar alles zo natuurlijk mogelijk te
laten. Het materiaalgebruik is
eenvoudig: de blanken houten look
volstaat voor meubels, vloeren,
wanden en soms zelf plafonds.

WOONTIP :
Vind je al die naturel tinten tóch een
beetje te rustig? Voeg dan wat
accessoires toe met de bekende
geometrische prints. Dit kunnen
kussens, posters of behang zijn. Door
deze in een felle kleur te kiezen
breng je kleur in je interieur zonder
stijlbreuk te plegen. Daarnaast zijn
er voor vloeren inmiddels ook veel
mogelijkheden. De alternatieven voor
standaard rechte houten vloeren zijn
prachtig. Én bieden veel voordelen.
Naast warmte en onderhoudsgemak
kan er door de verschillende
legpatronen en kleuren ook een
verrassende basis worden gelegd
voor je Scandinavische woonstijl.

WOBURN WOODS 66219 BEDGEBURY OAK
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SCANDINAVISCHE LIFESTYLE
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mFLOR verlijmde vloeren 20-03

Argyll Fir

Met onze mFLOR 20-03
collecties combineren we de
praktische voordelen van een
PVC vloer met een zeer
natuurlijke uitstraling.
De vloeren uit de 20-03 collecties
zijn 2 mm dik en zijn voorzien van
een 0,3 mm dikke slijtlaag. Dat
maakt het gebruik van deze vloeren
geschikt binnen alle leefomgevingen,
maar ook voor licht projectmatig
gebruik zoals hotelkamers. De
vloeren zijn sterk genoeg om
intensief gebruik te weerstaan en
bieden veel gemak, zoals een
prettig loopgeluid en eenvoudig
onderhoud. De 20-03 collecties
bieden een keuze uit 18
verschillende houtdessins.

DIKTE

2,0 mm

SLIJTLAAG

0,3 mm

GARANTIE:
PROJECTMATIG GEBRUIK:

5 JAAR

HUISHOUDELIJK GEBRUIK: 10 JAAR

20-03
Wohnbereiche
Residential areas
Locaux
domestiques
Sector vivienda

Gewerbliche Bereiche
Commercial areas

Industrielle
Bereiche

Locaux commerciaux

Light industrial
areas

Sector comercial

Locaux industriels
Sector industrial

21 22 23 31 32 33 34 41 42 43
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75111 GLENMUIR

75115 MONTROSE

75190 SERRANO

75170 COMERFORD

75112 WARFERRY

RESERVOIR OAK 72133 LYN

75110 GREYFRIARS

75112 WARFERRY

15

16
72143 DRAYTON

72141 CHARD

72140 FOXCOTE

72138 BROAD FEN

72136 ARDINGLY

l

72133 LYN

l

Reservoir Oak
NEW
NEW

72140 FOXCOTE

RESERVOIR OAK 72141 CHARD

enjoying life
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18
65811 MACCLESFIELD PINE

65815 MERSEA PINE

65812 DELAMERE PINE

73803 MARTINSYDE OAK

66219 BEDGEBURY OAK

66218 PARKHURST OAK

Woburn Woods

65812 DELAMERE PINE

AUTHENTIC LAKE 83317 ABBERTON

LANDELIJKE LIFESTYLE
19

l

mFLOR Verlijmde vloeren 25-05

NEW
NEW

Abstract

l

Met onze mFLOR 25-05
collecties bieden we naast mooie,
comfortabele en hoge kwaliteit
vloeren nét dat beetje extra.
De vloeren uit de 25-05 collecties
zijn 2,5 mm dik en zijn voorzien van
een 0,55 mm dikke slijtlaag. Dit
maakt deze producten geschikt
voor zwaar projectmatig gebruik,
zoals winkels, scholen, restaurants,
publieke gebouwen en
winkelcentra. Uiteraard is het ook
mogelijk om de 25-05 collecties in
uw woning of kantoor aan huis te
leggen. Doordat ze geschikt zijn
voor intensief gebruik wordt er in
een huishoudelijke omgeving extra
lang woonplezier gegarandeerd! De
25-05 collecties bieden een keuze
uit maar liefst 85 verschillende
hout- en tegeldessins. Deze extra
sterke vloer heeft een zeer hoge
slijtvastheid en is gemakkelijk te
onderhouden, waarmee het een
ideale oplossing voor intensief
gebruikte omgevingen biedt.

DIKTE

2,5 mm

SLIJTLAAG

0,55 mm

GARANTIE:
PROJECTMATIG GEBRUIK

8 JAAR

HUISHOUDELIJK GEBRUIK: 15 JAAR

25-05
Wohnbereiche
Residential areas
Locaux
domestiques
Sector vivienda

Gewerbliche Bereiche
Commercial areas

Industrielle
Bereiche

Locaux commerciaux

Light industrial
areas

Sector comercial

Locaux industriels
Sector industrial

21 22 23 31 32 33 34 41 42 43
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53127 SPARK ALMOND

53126 DOWNTON BROWN

53125 COFFEE BROWN

53124 ASP GREY

53122 BLAST BRONZE

AUTHENTIC OAK 56281 HEARTWOOD

53121 CHOCOLATE BLACK

53126 DOWNTON BROWN

21

ABSTRACT 53127 SPARK ALMOND
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23

24
41815 WARM SYCAMORE

41813 DARK SYCAMORE

41828 GREY SYCAMORE

41822 PURE SYCAMORE

41817 SMOKY SYCAMORE

81603 PIPPURIA

41810 LIGHT SYCAMORE

81601 NUTMEG

81611 MIGLIO

81607 ALFORF

81605 SESAMO

81603 PIPPURIA

Bramber Chestnut
Zie pagina 48 om deze collectie te bekijken als Parva Plus, op de afmeting 60,96 x 11,43 cm.

Broad Leaf

41817 SMOKY SYCAMORE

25

AUTHENTIC PLANK 81014 SYLVIAN

26
70598 SHERWOOD OAK

70596 DARWEN OAK

70595 HORSFORD OAK

70594 THETFORD OAK

70592 MARSTON OAK

70591 WALTHAM OAK

70597 EPPING OAK

70599 LEWES OAK

70619 CHESTER OAK

70613 BEAUMONT OAK

DOUBLE
FILM

English Oak

70594 THETFORD OAK

27

28

DOUBLE
FILM

41614 SIMENE

41616 ALPHIN

41615 CORRIE

41613 HADDEO

41612 BARLE

59211 GREY MET VOEGSTRIPS, 3,4 mm ZWART

41611 CORFE

59221 LIGHT GREY

59231 BEIGE

59223 WHITE

59213 ANTHRACITE

59212 BROWN

59211 GREY

Estrich Stone
Fonteyn

Estrich Stone floor to be installed

41615 CORRIE
41615 CORRIE

29

AUTHENTIC PLANK 81013 VERDE

30

INDUSTRIËLE LIFESTYLE
31

32
79607 MARRONE

79605 MARINS

54446 DUCK EGG BLUE

54448 COOL BROWN

54447 GREYLINE

54445 BRONZE

54444 CHAMPAGNE

54442 BLACK

Nuance
Selsdon Wood

79605 MARINS

54447 GREYLINE

33

Shady Larch

34

81502 RAFIA

81510 PEPE NERO

81509 PARDO

81508 MOSTAZA

MODERNE LIFESTYLE

81506 CLAVOS

ENGLISH OAK 70598 SHERWOOD OAK

81503 GRANO

81509 PARDO

35

Natural Touch

Authentic Lake

DOUBLE
FILM

Natural Touch, zichtbare
structuren en voelbare
knoesten
Aan de slijtlaag van PVC vloeren kan
een bepaalde structuur worden
gegeven. Dit doen we om de vloer
nog meer op echt hout te laten
lijken. We noemen deze methode
‘embossing’. Bij mFLOR gaan we
nog een stapje verder in
waarheidsgetrouwe PVC vloeren. De
laatste ontwikkeling is ‘In Register
Embossing’. Dit noemen wij ook wel
Natural Touch. Hierbij volgt de
structuur in de slijtlaag precies het
dessin van de filmlaag, zodat alle
vloerstroken er uitzien en aanvoelen
als het natuurlijke houtproduct.
Kortom: als je knoesten ziet, dan
kun je ze met ‘Natural Touch’ ook
echt voelen. Alle mFLOR
designvloeren met de toevoeging
‘Authentic’ zijn voorzien van deze
bijzondere ‘In Register Embossing’
techniek.

Voel het verschil!

83321 WINDERMERE

36

83322 DERWENT

83321 WINDERMERE

83319 ULLSWATER

83317 ABBERTON

83315 GRAFHAM

TOUC

83313 RUTLAND

H

NA

RAL
U
T
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AUTHENTIC LAKE 83319 ULLSWATER

38

enjoying life
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Authentic Oak

Zie pagina 46 om deze collectie te bekijken als
Parva Parquet, op de afmeting 22,86 x 7,62 cm.

RAL
U
T

H

NA

DOUBLE
FILM

TOUC
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56282 WATER OAK

56284 TANOAK

56289 SHUMARD

56288 SCARLET OAK

56283 CHINKAPIN

56281 HEARTWOOD

56289 SHUMARD

AUTHENTIC OAK 56282 WATER OAK

41

42
81033 SARTOR

81032 GLENN

81031 FERNE

81027 DOLCHE

81015 SHADE

81014 SYLVIAN

81013 VERDE

81011 MOCHA

Authentic Plank
DOUBLE
FILM

81013 VERDE

AUTHENTIC PLANK 81013 VERDE

enjoying life
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mFLOR Parva Collecties
Creëer jouw vloer met een
eigen identiteit!

mFLOR Parva collecties bieden
maximale creatieve vrijheid in
designvloeren. Door het unieke
formaat van de Parva collecties kan
de vloer op diverse manieren gelegd
worden. Denk hierbij aan het
traditionele visgraatmotief, het
zigzag motief en vele andere opties.
Met de Parva collecties kan
iedereen een vloer met zijn eigen,
unieke design en identiteit creëren.

40828 PARVA PLUS GREY SYCAMORE, VISGRAATMOTIEF

44

45

Parva Parquet

Zie pagina 40 om deze collectie te bekijken als Authentic Oak, op de afmeting 121,92 x 22,86 cm.

46

46282 THORS OAK

46284 JURUPA OAK

46289 BISCAY OAK

46288 AGDER OAK

46283 DODONA OAK

46281 PERUN OAK

46282 THORS OAK, VISGRAATMOTIEF

PARVA PARQUET 46283 DODONA OAK, VISGRAATMOTIEF

KLASSIEKE LIFESTYLE
47

Parva Plus

Zie pagina 25 om deze collectie te bekijken als Broad Leaf, op de afmeting 121,92 x 18,42 cm.

48

40815 WARM SYCAMORE

40813 DARK SYCAMORE

40828 GREY SYCAMORE

40822 PURE SYCAMORE

40817 SMOKY SYCAMORE

40810 LIGHT SYCAMORE

40817 SMOKY SYCAMORE, VISGRAATMOTIEF. REFERENTIEPROJECT VAN 160 m2 BIJ DE WONING VAN KICKBOKSKAMPIOEN RICO VERHOEVEN IN NEDERLAND.

PARVA PLUS 40813 DARK SYCAMORE,
VISGRAATMOTIEF

enjoying life
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MIX & MATCH

mFLOR biedt een scala aan mogelijkheden om
je creativiteit de vrije hand te geven. Denk eens
aan het mix & matchen van verschillende
kleuren om zo een bijzondere en inspirerende
ruimte creëren.

AUTHENTIC PLANK 81011 MOCHA EN AUTHENTIC PLANK 81013 VERDE

50

51

LEGPATRONEN
Denk ‘outside the box’ en leg je vloer eens
diagonaal, of in een visgraatmotief. mFLOR
biedt ruime mogelijkheden om creativiteit te
verwerken in jouw vloer, bijvoorbeeld door
diverse legrichtingen toe te passen.

AUTHENTIC OAK 56288 SCARLET OAK

52

53

ZONING
Zoning is ook wel bekend als 'interior
landscaping'. Door een bepaald deel van de
ruimte een andere kleur vloer te geven kan je
eenvoudig verschillende ruimtes creëren.

AUTHENTIC PLANK 81013 VERDE EN NUANCE 54442 BLACK

54

55

TRAPPEN

VOEGSTRIPS

mFLOR vloeren kunnen op veel verschillende

Voegstrips zijn verkrijgbaar bij alle mFLOR vloeren.
Hiermee kan een heel andere look gecreëerd
worden. Denk hierbij aan voegstrips aan de lange
zijden bij houten vloeren, of voegen van een
tegelvloer. De voegstrips zijn verkrijgbaar in beige,
grijs, bruin en zwart.

wijze toegepast worden. Niet alleen op de vloer,
maar denk ook eens aan de trap of zelfs de
wand!

AUTHENTIC LAKE 83321 WINDERMERE

56

AUTHENTIC PLANK 81015 SHADE MET VOEGSTRIPS 3,4 mm BRUIN, REFERENTIEPROJECT VAN 300 m2 BIJ EEN ARCHITECTENWONING EN -KANTOOR IN BEERSE, BELGIË.

57

RESERVOIR OAK 72138 BROAD FEN

58

59

mFLOR en gezondheid
mFLOR stelt gezondheid centraal bij de ontwikkeling en productie van al haar

Wij onderscheiden de volgende elementen op het gebied van gezondheid:

designvloeren. Wat ons betreft start een gezond leefmilieu met het kiezen van
de juiste basis: de vloer. Ons uitgangspunt bij het vervaardigen van onze
vloeren is dan ook de vraag hoe onze vloeren nóg beter bij kunnen dragen aan
de gezondheid. Privé of zakelijk. Nu en in de toekomst.

៑ Gezondheid en veiligheid. Voor een goed en gezond binnenmilieu dient de vloer
neutraal te zijn in alle (veiligheids-)opzichten. Dit betekent een zeer lage emissiewaarde
en een vloer die ruimschoots voldoet aan alle gestelde officiële (inter)nationale normen.

Om die vraag te kunnen beantwoorden is de invloed van onze vloeren op de
gezondheid van belang. Dit lijkt misschien overdreven, maar sta je er weleens
bij stil hoeveel uur per dag je in bepaalde ruimtes doorbrengt? Waarschijnlijk
te weinig. Wij hebben alle invloeden daarom op een rij gezet.

៑ Gezondheid en hygiëne. Om een goede hygiëne te waarborgen, moeten onze
vloeren gemakkelijk en zonder veel en/of agressieve schoonmaakmiddelen te reinigen
zijn. Om allergieën te voorkomen of te verminderen moet fijnstof ook makkelijk van de
vloer te verwijderen zijn. Een goede mat bij de ingang (voordeur én achterdeur)
voorkomt dat vuil, water en stof de woning of werkomgeving binnenkomen.
៑ Gezondheid en welzijn. Hierbij gaat het om andere factoren die bijdragen aan jouw
welzijn. Vloeren kunnen namelijk ook een belangrijke bijdrage leveren aan bijvoorbeeld
de akoestiek en de temperatuurbeleving. Daarnaast kan de sfeer in de woning of kantoor
mede bepaalt worden door dessin- en kleurkeuze. Je kan zelf een leef- of werkomgeving
te creëren waarin jij je helemaal thuis voelt. Kortom, een vloer kan meer bijdragen aan
jouw welzijn dan je voorheen wellicht dacht. mFLOR biedt daarbij mooie, kwalitatieve,
veilige én gezonde oplossingen!
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Oog voor de wereld
Samenstelling van het product
V E R G E L I J K E N D E

Al deze verschillende normen kunnen
voor nogal wat verwarring zorgen.
Daarom heeft Eurofins, een
vooraanstaand, internationaal
testlaboratorium, een eigen, meer
uitgebreide ‘Indoor Air Quality’
standaard ontwikkeld. Een uitbreiding
daarop is de ‘Indoor Air Quality Gold
Standard’, waarbij op een nog
uitgebreider aantal stoffen getest wordt
en de toegestane emissies nog lager zijn
dan bij ieder andere nationale standaard.

Chemicaliën die schadelijk kunnen zijn voor
de gezondheid of het milieu worden in
Europa centraal geclassificeerd door de
‘European Chemicals Agency (ECHA)’ in het
Europees Regelement nr. 1907/2006. Dit
gebeurt door middel van het systeem
‘Registration, Evaluation, Authorisation and
restriction of Chemicals (REACH)’. Voor
specifieke producten met een hoog risico,
zoals speelgoed en kinderverzorgingsartikelen
die in de mond gestopt mogen worden, is
exact voorgeschreven welke chemicaliën er
wel of niet in mogen voorkomen en in welke
hoeveelheden.
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Emissies
Omdat gezondheid en milieu voor
mFLOR heel belangrijk zijn, beschikken
al onze designvloeren over zeer lage
emissiewaarden. Niet voor niets zijn wij
door de DIBt (Deutsche Institut für
Bautechnik) gecertificeerd. Europese
normen voor wat betreft de emissies zijn
er helaas nog niet. Naast de verschillende
landelijke normen, zijn er diverse
vrijwillige normen voor dit onderwerp
ontwikkeld. Al deze normen worden
beoordeeld door middel van
gestandaardiseerde laboratorium
testmethodes.

G R A F I E K

1200

IAC Gold

De hoge kwaliteit van mFLOR
producten zorgt voor een lange
levensduur. De fysieke
eigenschappen van de mFLOR
producten zorgen ervoor dat de
vloeren gemakkelijk schoon te
maken zijn met een beperkte
hoeveelheid water en zonder
schadelijke chemische stoffen.

L I M I E T

mFLOR

Bij mFLOR zijn wij ons vrijwel
dagelijks bewust van het milieu en
onze leefomgeving. Wij investeren
continu in milieuvriendelijke
producten en productieprocessen.
Onze productiefabriek beschikt
over de ISO-14001 certificering. Dit
houdt in dat het effect van de
productie neutraal is op de lokale
omgeving. mFLOR producten zijn
ontwikkeld voor maximale
slijtvastheid met een minimaal
gewicht, om zo de energiekosten
van het transport te minimaliseren.

Totale Vluchtige Organische Stoffen in µg/m3 na 28 dagen

mFLOR voldoet ruimschoots aan de voorwaarden van de Duitse DIBt norm, de Franse
A+ air quality standard en het Eurofins Gold Standard. Daarnaast voldoet mFLOR ook
aan de specificaties van M1 (NS-EN 15251-2007) voor gebouwen die ontworpen
worden naar de BREEAM NOR standaard.

Veilig eten van de vloer!

mFLOR producten scoren ook punten bij gebruik in gebouwen die volgens LEED

Bij mFLOR stellen we veiligheid en
gezondheid boven alles. Om die reden
voldoen onze designvloeren niet alleen aan
de strengste normen van ECHA voor
interieurtoepassingen, maar leggen we ze
langs dezelfde norm die gesteld is voor
kunststof materialen in speelgoed en
verzorgingsartikelen voor uw kind. Als het
aan onze productie ligt, kan er van de vloer
gegeten worden.

protocollen ontworpen worden.

www.indoor-air-comfort.com

Dit houdt in:
 De strengste landelijke normen binnen Europa staan een totale emissie aan VOS
(Vluchtige Organische Stoffen) toe van 1000 µg/m3.
 De vrijwillige standaard (dus niet verplicht!) van Eurofins staat een totale emissie aan
VOS toe van 160 µg/m3.
 De testresultaten tonen aan dat de mFLOR producten slechts een totale emissie van
VOS van 27 µg/m3 uitstoten, waardoor u zeker bent van een minimale impact op de
luchtkwaliteit wanneer u voor mFLOR kiest.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR

A+
A+ A

mF L O R
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ISO
9001

QUALITY SYSTEM

ISO

14001
QUALITY SYSTEM

– ENJOYING LIFE
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Specificaties mFLOR 20-03 & 25-05

mFLOR productopbouw

ISO 10582 Heterogeneous PVC

Deze afbeelding toont de standaard opbouw van een mFLOR product. Alle producten langer dan
122 cm zijn voorzien van een extra laag tussen de rug en de filmlaag, een laag glasvezelvlies. Door
de toevoeging van dit glasvezelvlies is de stabiliteit ook bij de grote afmetingen gegarandeerd.

Dikte van de slijtlaag

0.3mm + Polyurethane

0.55mm + Polyurethane

ISO 24346:2006

Totale dikte

2.0mm

2.5mm

ISO 23997:2008

Gewicht

+/- 3.530 kg/m2

+/- 4.350 kg/m2

ISO 23999:2008

Dimensionale stabiliteit (Gemiddelde waarde)
Dimensionale stabiliteit (Gemiddelde waarde)

-0.11

-0.08

Dimensionale stabiliteit (Gemiddelde waarde)

-0.05

-0.04

ISO 24344:2008, method A

Afmeting

20mm

20mm

ISO 24343-1:2012

Restindruk

0.03mm

0.05mm

ISO 4918:2016

Rolstoeltest

✓

✓

ISO 105B02:2013

Kleurvastheid bij kunstlicht

6-8 Afhankkelijk van decor

6-8 Afhankkelijk van decor

ISO 10582:2017

Gebruikscategorie

23 - Heavy Domestic use

33 - Xwaar Projectmatig gebruic

31 - Light Commercial use

42 - Gemiddeld industrieel gebruic

Methode A, verticale weerstand

> 2x1011 Ω

1.0x1013 Ω

Methode C, horizontale weerstand

> 2x1011 Ω

1x1016 Ω

EN 1815:2016, method A

Static electrical propensity (anti-static)

Rubberen testschoen: 0.4kV

Rubberen testschoen: 0.3kV

EN 13893:2002

Slipweerstand

0.4 mµ (R9)

0.7 mµ (R9)

ISO 8302:1991 EN 12667:2001

Thermische weerstand (thermische geleidbaarheid)

0.0089m2 K/W

0.005m2 K/W

ISO 26987:2008

Kleuring en weerstand tegen chemicaliën

0 - no change

0 - no change

EN ISO 10140-1 - 5:2010

Impact geluidsisolatie

Lw 3 dB

Lw 2 dB

EN ISO 354:2003

Geluidsabsorptie

w 0.05

w 0.05

EN 13501-1:2007 + A1:2009

Vellingkant

Bfl - s1

Bfl - s1

Vloerverwarming

28ºC

28ºC

beschikbaar in hout-, tegel- en beton dessins.

EN 1081:1998

FILMLAAG MET EXCLUSIEVE MFLOR DESSINS

SLIJTLAAG VAN SUPERSTERK, TRANSPARANT PVC

mFLOR 25-05

ISO 24340

mFLOR designvloeren bestaan uit meerdere lagen milieuvriendelijk materiaal van hoge kwaliteit en zijn
Onze designvloeren zijn niet van de echte materialen te onderscheiden, maar zijn stiller, sterker,
waterbestendig en eenvoudig schoon te maken.

mFLOR 20-03

Elektrische weerstand

MATTE PU BESCHERMLAAG

RUG VAN PURE, ULTRA-STABIELE PVC

Alle mFLOR producten voldoen ruimschoots aan de eisen van DIBt French A+ air quality standard en Eurofins Gold Standard.
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AUTHENTIC PLANK 81011 MOCHA
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mFLOR PRODUCT DIRECTORY
DESIGN
COLLECTION

mFLOR

mFLOR

GLUE DOWN 20-03

GLUE DOWN 25-05

ABSTRACT
ARGYLL FIR

Floor Planner
Op onze website www.mflor.com vindt u het
handige hulpmiddel mFLOR Floor Planner.

Daar staan vele interieurfoto’s die je kan selecteren en voorzien van elke gewenste
mFLOR vloer. Ook kunnen inrichting, kleur van de wanden en legpatronen van de vloer
naar wens worden ingesteld. Ontwerp jouw eigen mFLOR vloer!
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AUTHENTIC OAK

●

AUTHENTIC PLANK
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BRAMBER CHESTNUT

●

BROAD LEAF
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ESTRICH STONE
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FONTEYN

●

NUANCE
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PARVA PARQUET
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PARVA PLUS
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RESERVOIR OAK

●

SELSDON WOOD

WOBURN WOODS
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2,0

●

SHADY LARCH

2,5
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AUTHENTIC LAKE

ENGLISH OAK

TOTALE DIKTE
mm

2,5

2,5

2,0

DIKTE SLIJTLAAG
mm

0,55

0,30

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,30

0,55

0,55

0,30

AFMETING
cm

GEBRUIKSCATEGORIE

AANTAL PER PAK

M2 PER PAK

91,44 x 45,72

33 - Zwaar projectmatig
gebruik
42 - Gemiddeld industrieel
gebruik

8 tegels

3,34 m2

Standard

121,92 x 22,86

23 - Zwaarhuishoudelijk
gebruik
31 - Licht projectmatig
gebruik

12 stroken

3,34 m2

Micro

150 x 22,86

33 - Zwaar projectmatig
gebruik
42 - Gemiddeld industrieel
gebruik

10 stroken

3,43 m2

✓

✓

Standard

121,92 x 22,86

33 - Zwaar projectmatig
gebruik
42 - Gemiddeld industrieel
gebruik

12 stroken

3,34 m2

✓

✓

Standard

121,92 x 18,42

33 - Zwaar projectmatig
gebruik
42 - Gemiddeld industrieel
gebruik

15 stroken

3,37 m2

✓

✓

Standard

150 x 23

33 - Zwaar projectmatig
gebruik
42 - Gemiddeld industrieel
gebruik

10 stroken

3,45 m2

Standard

150 x 23

33 - Zwaar projectmatig
gebruik
42 - Gemiddeld industrieel
gebruik

15 stroken

3,37 m2

Standard

121,92 x 18,42

33 - Zwaar projectmatig
gebruik
42 - Gemiddeld industrieel
gebruik

15 stroken

3,37 m2

60,96 x 60,96

33 - Zwaar projectmatig
gebruik
42 - Gemiddeld industrieel
gebruik

9 tegels

3,34 m2

91,44 x 91,44

33 - Zwaar projectmatig
gebruik
42 - Gemiddeld industrieel
gebruik

6 tegels

5,02 m2

91,44 x 45,72

33 - Zwaar projectmatig
gebruik
42 - Gemiddeld industrieel
gebruik

8 tegels

3,34 m2

Standard

22,86 x 7,62

33 - Zwaar projectmatig
gebruik
42 - Gemiddeld industrieel
gebruik

60 stroken

1,05 m2

Micro

60,96 x 11,43

33 - Zwaar projectmatig
gebruik
42 - Gemiddeld industrieel
gebruik

48 stroken

3,34 m2

Standard

121,92 x 22,86

23 - Zwaar huishoudelijk
gebruik
31 - Licht projectmatig
gebruik

12 stroken

3,34 m2

Micro

150 x 23

33 - Zwaar projectmatig
gebruik
42 - Gemiddeld industrieel
gebruik

10 strokens

3,45 m2

Standard

150 x 23

33 - Zwaar projectmatig
gebruik
42 - Gemiddeld industrieel
gebruik

10 stroken

3,45 m2

Standard

121,92 x 18,42

23 - Zwaar huishoudelijk
gebruik
31 - Licht projectmatig
gebruik

15 stroken

3,37 m2

Micro

DOUBLE FILM

✓

NATURAL TOUCH

VELLINGKANT

Standard

Standard

✓

Standard
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mFLOR INTERNATIONAL B.V.

E-MAIL: SALES@MFLOR.COM

WWW.mFLOR COM

