LUXURY VINYL TILES
SMUKKE GULVE TIL HVERDAGEN

ESPC KORK Brown Oak

NATURLIGT UDSEENDE
FREMRAGENDE HOLDBARHED
Familie. Kæledyr. Snavsede sko. Høje hæle. Vi ved, at gulve i moderne hjem udsættes for
mange udfordringer. Derfor har vi fremstillet et sortiment af gulve, der kombinerer udseende
med funktion og fremragende holdbarhed.
XpertPro Luxury Tiles er et sortiment af luksuriøse vinylgulve designet for hverdagen.
Moderne teknologi sikrer et gulv, som er slidstærkt, let at rengøre og egner sig til gulvvarme.
Det brede sortiment af forskellige farver gør det let at finde et gulv, der matcher din individuelle
indretningsstil.
Ukomplicerede gulve gør hverdagen lidt mere luksuriøs.

ESPC KORK Grey Oak

2rey Oak
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GULVE MED OMTANKE FOR MILJØET
XpertPro er gulve med omtanke for din sundhed og for miljøet.
XpertPro LVT gulvene bidrager til et sundt indeklima. Gulvene er phathalatfri,
og derfor afgiver de ikke giftige og skadelige gasser i dit hjem.
Gulvenes holdbarhed sikrer mindre udskiftning og er en mindre belastning for
miljøet.

MILJØ CERTIFIKATER
XpertPro LVT gulvene har en række certifikater på miljømærkninger og emission. Det betyder, at du er garanteret et gulv, der medvirker til et sundt indeklima og en bæredygtig fremtid.
Disse ikoner viser miljømærkningerne på vores XpertPro LVT gulve, så du har
lettere ved at navigere i miljørvenlige gulve.
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ER DU DEN
TIDLØSE TYPE
ELLER LIDT
MERE VILD?

LVT GLUE DOWN Scandinavian oak

PASSION
HOLDBARHED
ÆSTETIK

ESPC KORK Brown oak
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LVT VINYL CLICK Grey rustic oak
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ESPC ACOUSTIC+ Washed white oak
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ESPC KORK White oak

ESPC ACOUSTIC+ Washed white oak

LVT VINYL CLICK Grey rustic oak
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DETALJEN SOM DU FØLER
Vores luksuriøse vinyl sortiment er lavet med ekstra kærlighed for detaljerne. Detaljer, som du måske
ikke tænker over, når du står og skal vælge et holdbart gulv til dit hjem. Men detaljer, der gør hele
forskellen for din oplevelse af vores gulv, når livets øjeblikke opstår.

Når du ser dit barn lege energisk på
gulvet, smiler du.

Vi har pakket XpertPro Lukus vinyl gulve ind i moderne teknologi, der gør hverdagen og de store
øjeblikke nemmere for dig. Vi har lagt et ekstra tykt slidlag på 0,7 mm, så du ikke skal bekymre dig om
hverdagens slid. Vi har designet et gulv, der ikke indeholder organiske materialer, så du heller ikke skal
bekymre for spildt væske.
Fordi vi har øje for detaljen og øje for dig.
Er du nysgerrig på flere tekniske detaljer, kan du finde vores datablade på scandinova.dk.

NATURLIG SKØNHED I FORSKELLIGE UDSEENDER

Når du træder ind over dørtærsklen og hører,
din hund gå dig i møde, smiler du.

Vores mange træ- og stendesign spænder fra mørkt til lyst og giver dig mulighed for vælge mellem
vores forskellige XpertPro LVT gulve, der passer til netop dit behov.
På de næste sider får du inspiration til forskellige indretningsstile.

Når festen er på sit højeste, og stuen
forvandles til dansegulv, smiler du.
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ESPC ACOUSTIC+
CLICK GULV

Washed Natural Oak XL
18201e

European Oak XL
18200e

Washed White Oak XL
183007e

Warm Cottage Oak XL
18142e

Washed White Oak

12

13

Washed White Oak

XPERTPRO ESPC ACOUSTIC+
NORDISK DESIGN
ESPC ACOUSTIC+ er seriens mønstret highend gulv og fås i fire smukke træfarver, der inviterer til et
klassisk og stilet udtryk i dit hjem. Ekstra lange stave for et mere naturtro udseende.
Med farven Warm Cottage Oak giver du din bolig et strejf af det hjemlige og rustikke, mens White Oak
giver ro og plads til eftertænksomhed.
Med ESPC ACOUSTIC+ får du et gulv med den bedste akustik. Med en trinlyddæmpning på 21 decibel
sænker roen sig i dit hjem, så du kan nyde de lyde, du holder af.
ESPC ACOUSTIC+ er perfekt til lejligheder, da den også trinlydsdæmper for din underbo.
ESPC ACOUSTIC+ fås i størrelserne:
229 x 1830 mm
ESPC ACOUSTIC+ er let at installere med 5G clicksystem. Plankerne klikkes bare sammen.
European Oak
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5G låsesystemet giver stærke samlinger og stabilitet.
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ESPC KORK
CLICK GULV

White Oak
18081e

Natural Oak
9409e

Dark Oak
9411e

Light Oak
9386e
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Grey Oak
9405e

Brown Oak
9400e
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Brown Oak

XPERTPRO ESPC KORK
INDUSTRIEL REVOLUTION
ESPC KORK er seriens anden smukke, mønstret highend gulv. Du kan få ESPC KORK i seks elegante
og tidløse farver. Rå murstensvægge, stemningsfyldte farver og finurlige detaljer skaber en industriel
oplevelse, og med ESPC Korken Brown Oak får lejligheden en luksuriøs fornemmelse.
Med ESPC KORK får du behageligt gulv. Korken holder varmen i gulvet og giver et lunt underlag, du
mærker, når dine bare fødder glider hen ad gulvet og trinlyddæmper med 19 decibel.
ESPC KORK har et kraftigt slidlag på 0,7 mm.
ESPC KORK fås i størrelserne:
240 x 1522 mm
White Oak 229 x 1511 mm
ESPC KORK er let at installere med 5G clicksystem. Plankerne klikkes bare sammen.
Brown Oak
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5G låsesystemet giver stærke samlinger og stabilitet.
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LVT VINYL CLICK
CLICK GULV

Grey Rustic Oak
9053 LVT

Red Oak
6178 LVT

Swedish Oak
6115 LVT

Scandinavian Oak
8210 LVT

Scandinavian Oak
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Grey Rustic Oak

XPERTPRO LVT VINYL CLICK
EVENTYR I JORDENS FARVER
LVT VINYL CLICK fås i fire smukke farver. Tal til din eventyrslyst med farven Scandinavian Oak, der
matcher de rustikke jordfarver på væggene.
LVT VINYL CLICK er et fjedrende gulv med brede planker, der giver dig et blødt og fleksibelt gulv med
et kraftigt slidlag på 0,7 mm og trinlydsdæmper med 6 decibel.
LVT VINYL CLICK fås i størrelsen:
229 x 1511 mm
LVT VINYL CLICK er let at installere med 5G clicksystem. Plankerne klikkes bare sammen.
5G låsesystemet giver stærke samlinger og stabilitet.
Swedish Oak

22

23

LVT LOOSELAY
FIKSERET GULV

Brown Oak
9400LL

Grey Oak
9405LL

Scandinavian Oak
8210LL

Sand Grey
3358LL

Travetine Grey
3561LL

Sand Antracite
6619LL
Scandinavian Oak
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Grey Oak

XPERTPRO LVT LOOSELAY
ROMANTISK STEMNING
LVT LOOSELAY giver et smukt træ- og stenlook og fås i seks skønne farver. Giv plads til romantikken i
dit hjem med farven Grey Oak.
LVT LOOSELAY er et fjedrende gulv med brede planker, der giver dig et blødt og fleksibelt gulv med et
kraftigt slidlag på 0,7 mm og lydtrinsdæmper med 12 decibel.
LVT LOOSELAY fås i størrelserne:
Træfarver: 237 x 1519 mm
Stenfarver: 457 x 457 mm
LVT LOOSELAY er let at lægge med fikseringslim, der gør det muligt at lægge den på betongulv.
LVT LOOSELAY er fantastisk til din bolig og kan bruges både i stue, kælder og hobbyrum, hvor risikoen
for mærker på gulvet er stor. LVT LOOSELAY er lagt med fikseringslim, så du kan nøjes med at udskifte
en enkelt planke ad gangen.

Grey Oak
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LVT GLUE DOWN
LIM GULV

Brown Oak
9400GD

Grey Oak
9405GD

Scandinavian Oak
8210GD

White Oak
18081GD

Grey Oak
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Scandinavian Oak

XPERTPRO LVT GLUE DOWN
LAD KREATIVITETEN OG SOCIALITETEN UDFOLDE SIG
LVT GLUE DOWN giver et smukt trælook og er i fire tidløse farver.
LVT GLUE DOWN lægges let ved limning. LVT GLUE DOWN er fremragende til køkkener, hvor køkkenet
kan monteres direkte på gulvet. Derudover kan du nøjes med at udskifte en planke ad gangen.
LVT GLUE DOWN fås i størrelserne:
Scandinavian Oak/White Oak 238 x 1520 mm
Brown Oak/Grey Oak 253 x 1530 mm
LVT GLUE DOWN har brede planker, et slidlag på 0,7 mm og trinlydsdæmper med 6 decibel.

Grey Oak

30

31

MERE INSPIRATION?
HAR DU BEHOV FOR MERE INSPIRATION?
ELLER MÆRKE EFTER HVORDAN ET BESTEMT GULV ER I VIRKELIGHED?
SÅ ER DU VELKOMMEN HOS SCANDINOVAS FORHANDLERE.
Her kan du opleve vores gulve fysisk og få en reel fornemmelse af, hvordan de ser ud,
hvordan de lyder, og hvordan de føles. Vi har prøver af samtlige gulve i vores sortiment
hos vores lokale forhandlere, så du kan sikre dig, at kvaliteten og udseendet svarer til dine
forventninger. Vi tager forbehold for, at farverne i brochuren er vejledende.
Du er altid velkommen til en professionel gulvsnak hos din lokale XpertPro forhandler.

Kundeservice
70300035
Scandinova A/S
info@scandinova.dk
www.scandinova.dk

København:
Transformervej 10
DK-2860 Søborg
Tel- +45 4450 1100

Odense:
Nyborgvej 354
DK-5220 Odense SØ
Tel. +45 4450 1180

Aarhus:
Trindsøvej 15
DK-8000 Aarhus C
Tel. +45 8628 8020

Aalborg:
Blytækkervej 16
DK-9000 Aalborg
Tel. +45 9815 1777

