MOOI ÉN MAKKELIJK

JE STIJL,
JE VLOER,
JE THUIS
Net als jij houden we van prachtige
interieurs en vloeren die haast
ongemerkt dat warme thuisgevoel
opwekken. Het moment waarop
je heerlijk een glas inschenkt, je
favoriete playlist opzet en geniet van
het mooie leven met vrienden, familie
of de kinderen. Dat is wonen zoals
het hoort: puur, mooi en zorgeloos
met een Floorify-vloer op maat van je
thuis en je leven.
Thuis zet je je eigen karakter in de verf.
Of je nu speels, enthousiast of sereen
bent: je interieur weerspiegelt dat. Net
daarom stellen we met trots de nieuwe
Floorify-vloeren voor. Omdat ze zo
veelzijdig zijn, tegen meer dan één
stootje kunnen en de unieke charme van
hout combineren met ongeëvenaard
gebruiksgemak. Dit is het beste van vele
werelden. Daar zijn wij van overtuigd, nu
jij nog. Ontdek het vooral zelf.

1
F003

NATUURLIJKE
SCHOONHEID
Warme kleuren, authentieke groeven en
de unieke uitstraling van hout geven je
Floorify-vloer die natuurlijke look en feel
die zo aantrekkelijk is.

F018

Dat uitzonderlijke karakter van hout komt
terug in veel kleine details: de zachte
glans van een geoliede vloer, een subtiele
randafwerking en een structuur die altijd
zacht en warm aanvoelt. Elke plank is tot
in de perfectie afgewerkt. Want ware
schoonheid schuilt in de details.

GROTER IS
MOOIER
Benut je ruimte helemaal en maak je
woning groter met de grote planken van
Floorify. Deze XL-planken zijn langer en
breder dan alle standaarden voor een
maximale beleving van de oppervlakte.
De schijnbaar eindeloze visuele lijnen
doen kamers groter lijken. Zo komt
elke kamer nog beter tot zijn recht en
versterken de subtiele groeven het
authentieke effect van houten planken.
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F001

F017

01
STERK

DE
STERKSTE
THUIS
Plezier maken is de essentie van het
leven. En dat er al eens een ongelukje
gebeurt, neem je er graag bij. Net daarom
zijn onze vloeren extreem schoken vlekbestendig. Mét extra dikke
beschermlaag, een innovatieve toplaag
met anti-vlektechnologie en de unieke
Floorify Rigid Core voor een stabiele,
sterke en stevige kern.
Waarom? Omdat een stoelendans leuk
hoort te zijn. Omdat je je als ouder geen
zorgen hoeft te maken over spelende
kinderen. Omdat een keukenongelukje
geen ramp is.
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Floorify-vloeren zijn waterbestendig.
Niet een beetje, maar helemaal. Laat je
leefruimte, badkamer en slaapkamer
naadloos in elkaar vloeien: Floorify is
overal thuis.
Het gebruiksgemak en de veelzijdigheid
krijg je er gratis bij. Zowel voor het
spatwater uit de douche als die
gemorste gin tonic.
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WAT E RVA S T
02

ALS EEN
VIS IN HET
WATER

03
C O M FO R TA B E L

ZO COMFORTABEL
DAT JE ER STIL VAN WORDT

Breng je huis tot leven met mensen
en muziek, en ontdek het ultieme
vloercomfort. De slimme combinatie
van de geluidsabsorberende Floorifyvloer en Comfort-ondervloer creëert
een heerlijk zacht loopoppervlak én
een akoestische laag.
Het resultaat? Een warme vloer die
altijd gezellig aanvoelt en meer dan
20 decibel opvangt. Zo geniet je op
elk moment van de stilte, ook als de
blokken en race-auto’s in het rond
vliegen in de kinderkamer.
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F002

RAIN IS JUST
CONFETTI FROM
THE SKY
F012

F006
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IF YOU CANNOT DO
GREAT THINGS,

F051

DO SMALL THINGS
IN A GREAT WAY
F021

F052
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MAKE TODAY
SO AWESOME,
F014

F007
14

YESTERDAY
GETS JEALOUS

F015

F053

DO MORE OF
WHAT MAKES
YOU HAPPY

F019
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F050

IT’S
THE SEASON
TO SPARKLE
F054

F022
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F023

VOOR-EN-NA

VAN MISLUKTE LINOLEUM NAAR WARME HOUTLOOK
MET FLOORIFY

10 FLOORIFY-PLUSPUNTEN
VOLGENS RIEN EN ROB:

4 / Hij ziet er net echt uit

1 / Het is een houten vloer voor messy gezinnen

5 / Je reinigt ’m gemakkelijk

“Een parketvloer past, qua onderhoudsprofiel gewoon niet zo bij
ons, als gezin. Omdat er toch binnen de kortste keren een bord
spaghettisaus op zou belanden, omdat ik wéét dat ik mijn hoge
hakken nooit bij de voordeur zou laten staan of omdat ons dochtertje
er sowieso dagelijks haar waterbeker overheen zou gieten. Een
parketvloer is gewoon niet geschikt voor de manier waarop wij het
liefst leven: een beetje messy, maar wel zorgeloos. Floorify is dat wel.”

2 / De vloer is water- en knoeivast

FLOORIFIED!
Wie? Rien de Mey (31), Rob Heyman (31) en hun dochtertje Matilda
(18 maanden)
Wat? Renovatie van een rijhuis in Mechelen.
Probleem? Mislukte plaatsing van een linoleumvloer: scheuren,
bobbels, slordige afwerking en een lijnenspel van wel heel erg
ongelukkig geplaatste lasnaden.
De Floorify-oplossing? Een nieuwe Floorify vloer met houtlook
bovenop de bestaande linoleum!

F002

“We konden de Floorify-vloer probleemloos plaatsen in de keuken,
maar ook in de inkomhal (natte, vuile voeten: no problemo) en
in de woonkamer. En onder het eetstoeltje waar onze dochter
dagelijks een impressionistisch kunstwerk van rodebietenpuree,
kruimels, water en afgesabbelde banaanbrokken zaait. De vloer
werd profielloos geplaatst op onze volledige benedenverdieping en
creëert zo een gevoel van ruimte. Geen aparte tegelvloer in de hal of
keuken, de ruimte oogt als één rustgevend geheel.”

3 / Ongelukjes zijn oké

“De toplaag van de Floorify planken is voorzien van een
hyperbeschermende film, waar naast water ook geen hardnekkige
vlekkenmakers als alcoholstift of nagellak doorheen kunnen.
Gewoon met een vodje afvegen en weg ermee. Dat weten we, want
we hebben het al een keertje per ongeluk getest. Bovendien kun je
er ook een zwaar voorwerp op laten vallen, zonder dat er een deuk
achterblijft. Hebben we ook al een keertje per ongeluk getest.”

F002

“Geen enkele van onze gasten heeft in de gaten dat het eigenlijk geen
échte parketvloer is. De houtlook is heel geloofwaardig.”
“Met de stofzuiger. Met de swiffer. Met wat water, een dweil en een
pH-neutraal poetsmiddel.”

6 / Vinyl is stil

“Geen orkest van trappelende kindervoetjes of tokkelende hoge
hakken: Floorify klinkt net als een echte houten vloer.”

7 / … én warm

“Omdat het onmiddellijk de omgevingstemperatuur aanneemt, voelt
Floorify altijd warm onder je voeten (en dus niet ongezellig koud,
zoals tegels of laminaat).”

8 / Het kon gewoon over de linoleum

“Geen breekwerken, geen stof, geen gedoe. Floorify is een perfecte
oplossing voor luie verbouwers als wij, die liever gewoon een nieuw
vloertje bovenop het oude leggen.”

9 / We konden ’m zelf plaatsen

“Floorify-planken klikken net zoals laminaatplanken in elkaar. Je legt
ze zwevend (op de Floorify Comfort ondervloer) en hoeft ze niet te
verlijmen. Op maat snijden doe je gewoon met een breekmesje.”

10 / Je kunt ook passende plintjes bestellen

“Ervaring leert ons dat ‘plinten plaatsen’ vaak voor eeuwig op het
to-do lijstje van een verbouwing blijft staan. Daarom bestelden wij
de bijpassende Floorify-plintjes. Meteen een afgewerkte ruimte!”

F002

DE GRONDLEGGERS

DE REVOLUTIE VAN
RIGIDE VINYL
Door te innoveren met rigide vinylplanken en -tegels
combineren Pieter en Marie het beste van twee
werelden: de warme uitstraling van parket met een
absoluut gebruiksgemak. “Eigenlijk doet Floorify nog
beter, want onze planken en tegels zijn watervast en zo
robuust als maar kan. De looks en het comfort in één.”

MET TWEE VOETEN
OP DE VLOER

“Jarenlang ontwierpen en verkochten we vloeren in
opdracht van anderen, maar we wisten allebei dat het
beter en mooier kon. Dan twijfel je niet: je doet het
gewoon zelf.”
Jawel, met samen 25 jaar ervaring in vloeren en
interieur weten Marie Callens en Pieter Buyck precies
waar het op staat. Op Floorify, natuurlijk.

De mama in mezelf
denkt praktisch: mijn
vloer moet mijn kleine
wildebrassen weerstaan.
Niet voor even, maar
heel lang.

VOOR INTERIEURLOVERS
ÉN OUDERS
Mooier, makkelijker en steviger. Deze drie woorden
zijn de essentie van Floorify. “De fashionaddict in
mezelf is zot van een natuurlijke plankenvloer in huis.
De mama in mezelf denkt vooral praktisch. Pudding
op de grond, speelgoed dat van de ene kant naar de
andere kant gesleept wordt: mijn vloer moet mijn
kleine wildebrassen weerstaan. Niet voor even, maar
heel lang.” Enter Floorify.

Floorify combineert het beste van
twee werelden: de warme uitstraling
van parket met een absoluut
gebruiksgemak. Inclusief extra sterkte
en waterbestendigheid.

Zelf iets revolutionair ontwikkelen:
beter wordt het niet. Met Floorify
hebben we dat gedaan.

KICKEN OP INNOVATIE
Het designeroog van Marie gaat hand in hand met
de technische kennis van Pieter. Vraag hem naar de
densiteit en treksterkte van Floorify en zijn glimlach
verschijnt spontaan. “Ik kick op materialen en
mogelijkheden. Dankzij de unieke rigide kern en het
innovatieve productieproces lossen we met Floorify
in één klap alle klassieke problemen van klikvinyl en
laminaat op. Dat is toch cool?”
Floorify is stil, warm, watervast én op zowat elke
ondergrond eenvoudig te plaatsen. Ook zonder
voorbereiding. “De kans om zo’n revolutionair
product te lanceren, krijg je maar één keer in je
leven. Daarom is Floorify zo’n fantastisch project.”

BELGISCH DESIGN
Floorify is op en top Belgisch design. Welke
Floorify-vloer je ook kiest: als styliste zorgde Marie
eigenhandig voor het ontwerp van het bijzondere
formaat en het gedetailleerde design. Met dank aan
Pinterest-lijstjes. Véél Pinterest-lijstjes. “Ik laat me
inspireren door alles wat ik zie en beleef. Van knappe
interieurs tot indrukwekkende architectuur. En ja,
ik hou van Pinterest-moodboards. Zelfs voor mijn
kerstinterieur maak ik een Pinterest-board. Daar is
toch niets mis mee?”, lacht ze.

22

23

1

2

3

4

TIJD VOOR EEN FEESTJE

ZEKER VAN LATER

KLIK-EN-KLAAR

Wat je ook te vieren hebt: weet dat je Floorifyvloer er op elk moment is voor jou en je gezin.
Of je nu wil paraderen met je nieuwste stiletto’s
of een verjaardagsfeestje organiseert: je vloer
geeft geen krimp. Beloofd.

Anderen noemen 25 jaar een zilveren jubileum.
Wij noemen het gewoon garantie. Zie backcover
voor meer informatie met betrekking tot uw
garantieregistratie.

Tijdswinst: daar houdt iedereen van. Het handige,
beproefde klik-systeem maakt van het plaatsen
kinderspel. Vaarwel parketlijm, welkom Floorify.
Gewoon leggen, klikken en klaar. Zo blijft er meer
tijd over voor wat echt belangrijk is in het leven.

DUURZAAM OP ALLE FRONTEN
Kleurvast, onderhoudsvriendelijk en niet
stuk te krijgen: natuurlijk is een Floorify-vloer
duurzaam. Bovendien is elke plank 100 procent
recycleerbaar en beantwoordt ze moeiteloos
aan de strengste Europese normen. Op alle
testen – geloof ons, het waren er heel wat –
haalt de Floorify-vloer topscores. We zouden
het niet anders willen.

OP ELKE ONDERGROND
ZONDER VOORBEREIDING
Een bestaande vloer of kleine oneffenheden?
Zand, sorry…, Floorify erover. Zelfs die oude,
lelijke tegels mogen blijven.

MILLIMETERS VOL
MOGELIJKHEDEN

Floorify-vloeren zijn dun. Heel dun. Dat is ideaal
voor renovatie en perfect voor vloerverwarming
of -koeling. Een extra plus: dankzij de minimale
hoogte behoud je makkelijk bestaande deuren.
Da’s mooi meegenomen.
1. Vlekresistente matte PU toplaag
2. Extra dikke transparante slijtlaag (0,55mm)
3. Hoge resolutie decorfilm
4. Watervaste en geluidsdempende Floorify
Rigid Core – gepatenteerde technologie

STILLE EN STOFVRIJE
PLAATSING
Ideaal voor plaatsing in appartementen of voor
renovatie in een bestaande woning: Versnij je
Floorify-vloer gewoon met een Stanley mes.
Niemand heeft nog last van geluid of stof!
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PLANKEN GROOT FORMAAT

F001
Paris Tan

F002
Butter Crisps

F003
Whitsundays

F004
Wool

NEW

F021
Cohiba

NEW

NEW = beschikbaar vanaf mei 2018

afmeting plank

1524 x 225 x 4,5mm

aantal m2 per doos

2,74

F022
Black Beauty

8

aantal planken per doos

33

gebruiksklasse

0,55

slijtlaag

Click - zwevend

installatie
F005
Brunette

F006
Blush

F007
Croissant

F008
Alpaca

V4

aantal voegen

garantie voor residentieel gebruik

garantie voor commercieel gebruik

25 jaar
5 jaar

PUUR TOT IN DETAIL

F009
Granola

F010
Cap Blanc Nez

F011
Chanterelle

F012
Hazy Skies

Vloeren geïnspireerd door kleine
details, uitgekiende dessins en
fijne houtstructuren die precies
passen bij je levensstijl. Klassiek,
rustiek of liever vooruitstrevend:
je ontdekt een kleurenpalet voor
je smaak en stijl.
Elke plank is het resultaat van een
zoektocht naar de ultieme balans
tussen karakter, kleur, glans en
afwerking. Een verweerde look,
een karaktervolle patine of liever
Scandinavisch strak? Laat je
verleiden en maak zelf je keuze.

F013
Cap Gris Nez
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NEW

F017
Champagne

NEW

F018
Cider

NEW

F019
Cognac
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PLANKEN KLASSIEK FORMAAT

TEGELS GROOT FORMAAT

NEW

NEW

F050
Crémant

F051
Coconut

NEW

F053

NEW = beschikbaar vanaf juli 2018

F053
Stonehenge

NEW

NEW

F054
Truffle

F055
Apple Crumble

afmeting plank

1219 x 178 x 4 mm

aantal m2 per doos

2,60

aantal planken per doos
gebruiksklasse
slijtlaag

installatie

aantal voegen

garantie voor residentieel gebruik
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NEW

F052
Husky

12

32

0,4

Click - zwevend
V4

20 jaar

F015

NEW = beschikbaar vanaf juni 2018

F014
Sea Salt

F015
Oyster

F016
Caviar

F023
Verona

NEW

NEW

F024
Terrazzo

afmeting tegel

600 x 900 x 4,5 mm

aantal m2 per doos

2,16

aantal tegels per doos
gebruiksklasse
slijtlaag

installatie

aantal voegen

garantie voor residentieel gebruik

garantie voor commercieel gebruik

4

33

0,55

Click - zwevend
V4

25 jaar
5 jaar
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AANGEPASTE PROFIELEN

SLIMME
ACCESSOIRES
VOOR EEN
GROOTS
INTERIEUR

Geniet van een superieure afwerking dankzij een compleet aanbod passende
profielen. Met een minimalistisch en strak design maken ze de onzichtbare
overgang tussen twee afzonderlijke vloerdelen. Zowel als tussen-, eind- als
overgangsprofiel. Dat ze dat doen in dezelfde kleur als je vloer vinden wij
vanzelfsprekend. Die details zijn er net om het verschil te maken.

GEPATENTEERDE
TECHNOLOGIE

Passende eindprofielen
E00x
2400 x 9,4 x 31,4mm (lxhxb)

Butter Crisps
Whitsundays
Wool
Brunette
Blush
Croissant
Alpaca
Granola
Cap Blanc Nez
Chanterelle
Hazy Skies
Cap Gris Nez
Champagne
Cider

VEELZIJDIGE PLINTEN

Cognac
Cohiba
Black Beauty

De perfecte match voor je perfecte vloer. Maak het geheel compleet
met plinten die even slijt- en watervast zijn als je Floorify-vloer. En in
precies dezelfde uitvoering, inclusief je lievelingskleur.

TEGELS GROOT FORMAAT

Sea Salt
Oyster
Caviar
Verona
Terrazzo
PLANKEN KLASSIEK FORMAAT

Crémant
Coconut
Husky

Passende standaard plinten
S00x
2400 x 61 x 10mm (lxhxd)
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Passende hoge plinten
H00x
2400 x 89 x 10mm (lxhxd)

Passende plakplinten
N00x
2400 x 3 x 18mm (lxhxd)

Stonehenge
Truffle
Apple Crumble

Passende aanpassingsprofielen
Q00x
2400 x 9,4 x 40,6mm (lxhxb)

PASSENDE
STANDAARD
PLINT

PASSENDE
HOGE
PLINT

PASSENDE
PLAKPLINT

PASSEND
EINDPROFIEL

PASSEND
OVERGANGSPROFIEL

PASSEND
AANPASSINGSPROFIEL

F002

S002

H002

N002

E002

O002

Q002

F004

S004

H004

N004

E004

O004

Q004

F006

S006

H006

N006

E006

O006

Q006

F008

S008

H008

N008

E008

O008

Q008

F010

S010

H010

N010

E010

O010

Q010

PLANKEN GROOT FORMAAT BESTELCODE

Paris Tan

Passende overgangsprofielen
O00x
2400 x 6,2 x 36mm (lxhxb)

F001

F003

F005
F007

F009
F011

F012

S001

S003

S005
S007

S009
S011

S012

H001

H003

H005
H007

H009
H011

H012

N001

N003

N005
N007

N009
N011

N012

E001

E003

E005
E007

E009
E011

E012

O001

O003

O005
O007

O009
O011

O012

Q001

Q003

Q005
Q007

Q009
Q011

Q012

F013

S013

H013

N013

E013

O013

Q013

F018

S018

H018

N018

E018

O018

Q018

F017

F019

F021

F022
F014

S017

S019

S021

S022
S014

H017

H019

H021

H022
H014

N017

N019

N021

N022
N014

E017

E019

E021

E022
E014

O017

O019

O021

O022
O014

Q017

Q019

Q021

Q022
Q014

F015

S015

H015

N015

E015

O015

Q015

F023

S023

H023

N023

E023

O023

Q023

F050

S050

H050

N050

E050

O050

Q050

F052

S052

H052

N052

E052

O052

Q052

F016

F024

F051

F053

F054
F055

S016

S024

S051

S053

S054
S055

H016

H024

H051

H053

H054
H055

N016

N024

N051

N053

N054
N055

E016

E024

E051

E053

E054
E055

O016

O024

O051

O053

O054
O055

Q016

Q024

Q051

Q053

Q054
Q055
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DE STILLE
KRACHT
VAN ONS
DREAMTEAM

COMFORT-ONDERVLOER
Een zacht loopoppervlak, extra akoestische demping
en bijzonder geschikt voor vloerverwarming en
-koeling. Ja, onze Comfort-ondervloer doet precies
wat de naam doet vermoeden en heeft daar amper
2 millimeter voor nodig.

PRODUCT DATA

MAKKELIJK TE
ONDERHOUDEN,
MAKKELIJK OM
VAN TE HOUDEN
CONNY

Een snelle poetsbeurt om vuil, vet of voetstappen te
verwijderen? Conny is je beste vriend. Als poetsen
plezant zou zijn, dan was deze PH-neutrale cleaner de
leukste van de klas.

CONNY TURBO
Hardnekkig vuil verdient een hardnekkige aanpak.
Met de Conny Turbo intensieve reiniger pak je de
smerigste vlekken aan. Zonder medelijden.
Floorify Conny
M001
1L
Floorify Conny Turbo
M002
1L

TEGELS

GROOT FORMAAT

GROOT FORMAAT

PLANKEN

TEGELS

GROOT FORMAAT

ISO24337

225 mm

600 mm

Totale dikte

ISO24337

4,5 mm

4,5 mm

Lengte

ISO24337

1524 mm

900 mm

Dikte toplaag

EN429

0,55 mm

0,55 mm

Aantal panelen per pak

8 pc

4 pc

Kern

Geluidsabsorberende, robuste en
watervaste Floorify® Rigid Core

m2 per pak

2,74 m2

2,16 m2

Afwerking

Beschermd met kras en vlek resistente
Floorify® Quiet Sense Technology

22 kg

17,6 kg

Plaatsingsmethode

Traditioneel lijmloos klik systeem onder Unilin licentie

Gebruiksklasse

ISO10582
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CE:

EN14041

DoP FF001

Garantie

Residentieel
gebruik:

25 jaar

Gewicht per pak

ISO23997

FABRIEKSGARANTIE

TECHNISCHE DATA

t
v
3
z
p
G
2
w
4
g
O
y
e
e
s
c

NORM VEREISTEN

FLOORIFY®-RESULTATEN

Slijtbestendigheid

EN13329, Annex E

≥ 2000 toeren

≥ 3000 toeren - AC3

Stootbestendigheid

EN13329

≥ 1200mm

In combinatie met Floorify® Comfort
Ondervloer: 1800mm - IC3

Weerstand tegen indrukken

ISO24343-1

≤ 0,1mm

OK in combinatie met
Floorify® Comfort Ondervloer

Vlekbestendigheid

EN423

Groep 1 en 2: graad 5; Groep 3: graad 4

Groep 1 en 2: graad 5; Groep 3: graad 4

Lichtechtheid

ISO 105-B02:1994,
Method 3a

6 minimum

>6

Brandeigenschappen

EN 13501-1
ISO 9239-1

Dimensionele stabiliteit

EN ISO23999
6 uur bij 80°C

≤ 0,25%

≤ 0,1%

Treksterkte

ISO24334

Langs: > 1kN/m
Dwars: > 1,5kN/m

Langs: > 9kN/m
Dwars: > 9kN/m

Verplaatsing meubelpoten

EN424

Foot 0,1mm / 32kg

Geen verandering

Rolstoeltest

EN425

> 25000 rotaties: geen delaminatie,
geen vervormingen

OK bij plaatsing op de
Floorify® Comfort Ondervloer

Slipweerstand

EN13893

Zwelling

ISO24336

< 18%

0%

Warmteweerstand
(vloer + ondervloer)

EN12667

< 0,15R(m2K/W)

0,0686R(m2K/W)

Vloerverwarming

Combineerbaar met alle standaard vloerverwarmingssystemen die ingebed zijn IN de chape.
Niet combineerbaar met vloerverwarmingsfilms.

Reductie doorgangsgeluid

ISO712

Formaldehyde
uitstoot:

Reach

DS

∆Lw18Db

EN14041

TVOC 28 dagen
Emissies in
binnenlucht

Bfl-s1

E1
< 1000μg/m3

Décret n°2011-321

In combinatie met de Floorify® Comfort Ondervloer:
∆Lw21Db (∆Llin10Db)

< 10μg/m3
A+

Floorify® vloeren en accessoires zijn volledig in overeenstemming met de REACH verordeningen
Floorify NV reserves the right to make alterations to material and structures when this serves to improve the quality
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GROOT FORMAAT

Breedte

De technische eigenschappen versterken de kracht
en de mogelijkheden van je Floorify-planken. Samen
vormen ze een onafscheidelijk duo.
Floorify Comfort Ondervloer
U001
15m² per rol – 2mm dik

PLANKEN

FLOORIFY GARANTIE
Bovenop de wettelijke garantie biedt Floorify een bijkomende
uitgebreide garantie aan voor klanten die hun producten registreren in
onze garantie database. Registratie geeft recht op de volgende garantie:
PLANKEN & TEGELS GROOT FORMAAT:

25 jaar voor residentieel gebruik, 5 jaar voor commercieel gebruik.
PLANKEN KLASSIEK FORMAAT:

20 jaar voor residentieel gebruik.
Deze garantie is gelimiteerd en beperkt zich tot de garantievoorwaarden
zoals je die kan vinden op www.floorify.com.
Om beroep te kunnen doen op de uitgebreide garantie
is een registratie vereist. Dit kan heel eenvoudig op twee manieren:
1.
Op onze website www.floorify.com onder support/garantieregistratie
vind je een online registratieformulier.
2.
Door een mailtje te sturen naar warranty@floorify.com met daarin je
naam, een duidelijk leesbare foto van je aankoopbewijs (de datum op het
aankoopbewijs geldt als de startdatum van de garantie periode) en een
duidelijk leesbare foto van een dooslabel van de geplaatste vloer (dit geeft
ons alle noodzakelijke informatie over het product).
Eens geregistreerd sturen we een bewijs van uitgebreide garantie toe.

Floorify NV, N oordstraat 140, B-8800 Roeselare, hello@floorify.com
FLOORIFY.COM

