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De echte waarden in het leven worden in families gecreëerd: authenticiteit, 
vertrouwen en de kans om creatief te zijn en jezelf uit te drukken.
Precies deze waarden bepalen onze bedrijfscultuur en -visie.

Wij droomden ervan betere vloeren te ontwikkelen en ontwierpen zo een hele 
nieuwe categorie: de innovatieve COREtec®-vloer.  
100% waterdicht, 100% origineel. Wij denken in oplossingen: stijlvolle, sterke 
vloeren bestand tegen het échte gezinsleven, kinderen en huisdieren.

Klik & klaar: zo eenvoudig is het!

Gestart als een kleine onderneming in 2001, vanuit de passie van onze 
oprichter met zijn logeerkamer als hoofdkantoor, groeide COREtec® snel  
uit tot een toonaangevend merk in meerlagige waterdichte vloeren.  
In 2016 lanceerden we onze Europese divisie en werden we overgenomen 
en opgenomen in de familie van Shaw Floors, een marktleider en 
dochteronderneming van Berkshire Hathaway, geleid door de wereldberoemde 
belegger Warren Buffett.

We hebben een lange weg afgelegd, maar die familiewaarden zijn nog steeds 
onze leidraad. Ze vormen de basis voor de visie van het management en 
worden gedragen door elke medewerker, verdeler en partner.  
We zijn probleemoplossers, vernieuwers en liefhebbers van design.
Vandaag bieden we een ongelooflijk breed gamma sterke en duurzame vloeren,
die op één dag kunnen worden gekocht, geplaatst en gebruikt. Klik & klaar:  
zo eenvoudig is het.

De enige moeilijkheid is kiezen uit onze grote verscheidenheid aan levensechte 
dessins. Maar maak je geen zorgen, je vindt er zeker een die bij jouw stijl past,
want we hebben een vloer voor elke persoonlijkheid.

WELKOM IN ONZE FAMILIE, WE BELOVEN OM ALTIJD EN 
OVERAL AUTHENTIEK TE BLIJVEN, TOT IN DE KERN.

GEMAAKT DOOR FAMILIE, VOOR FAMILIES

What’s in 
your       ?core
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Maak van 
je trap een        
in één dag!

ster
Kan jouw trap een nieuwe look gebruiken? Of ben 
je klaar voor een volledige metamorfose? 
  
Met COREtec® Stairs renoveer je jouw  
trap in een handomdraai!

Veilig
Dankzij de COREtec® antisliplaag

Akoestisch dempend
Geïntegreerde kurkonderlaag

Snel & gemakkelijk
Installatie in één dag door vakmensen

Verlichting
Ingebouwde LED-verlichting mogelijk

Afwerking & onderhoud
Bijpassende vloeren, plinten, accessoires  
& onderhoudskit beschikbaar Voor 

Na 
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DUURZAAM
geïntegreerde 

kurkonderlaag

COMFORT
stille & warme vloer

AKOESTISCH
excellente 

geluiddemping

STIJLVOL 
niet te onderscheiden  

van echt hout & steen

0.55 mm
HOOGWAARDIGE 

SLIJTLAGEN

vloerenJouw trap &             
vormen één geheel
Met COREtec® Stairs en onze unieke Soundcore®-technologie 
bieden we je dé perfecte oplossing om jouw trap en  
COREtec®-vloer perfect op elkaar af te stemmen.

Een trap met alleen  
maar voordelen

Dankzij onze speciale antisliplaag zijn onze 
trappen veilig én volledig bestand tegen het 
echte gezinsleven.  

Daarbovenop geniet je van alle andere 
COREtec®-voordelen: 

Op elke ondergrond

Geen acclimatisatie nodig

Zeer stabiel

100% watervast 

Antistatisch

Huisdiervriendelijk

Akoestisch dempend
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MEADOW

Een splinternieuwe trap in de stijl van 
jouw dromen? COREtec® Stairs maakt 
jouw verwachtingen meer dan waar. 

trapKies de         die 
bij jou past
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FOREST ACORN
Zie bestelinfo p. 18-19Zie bestelinfo p. 18-19
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MATTERHORNLUMBER
Zie bestelinfo p. 18-19 Zie bestelinfo p. 18-19
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±690 mm
±70 mm

±53 mm

±1550 mm

±108 mm
±230 mm

±1220 mm

±63 mm

FO
R

ES
T

trapVoor elke
een oplossing  op maat

A. Rechte traptrede 
In dit pakket zitten 2 treden, inclusief stootbord  
voor een rechte trap.

B. Bocht- of draaitraptrede 
In dit pakket zitten 2 treden, inclusief stootbord  
voor een bocht- of draaitrap.

Essentieel Optioneel

C. Uitlooptrede 
In dit pakket zit één uitlooptrede, inclusief stootbord in 
het gekozen decor. Dankzij deze uitlooptrede sluit de 
laatste trede bovenaan perfect aan op je bestaande 
COREtec®-vloer.

E. Verlichting 
In dit pakket zit een onderlat met 
LED-verlichting.

F. Adapterset 
In dit pakket zit de volledige 
elektroset met de transfo en nodige 
connectoren.

D. Afdekkappen 
In dit pakket zitten twee 
afdekkappen (links & rechts) voor 
trappen met open treden.

±956 mm

±956 mm

±815 mm

±470 mm

±63 mm

±1530 mm

±1530 mm

±815 mm

±470 mm

±63 mm

Steendecor ±9
10 mm

Houtdecor ±12
20 mm
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COREtec®, de natuurlijke keuze

Garantie (jaren) De garantie dekt fabricagefouten en vroegtijdige slijtage bij normaal gebruik.

10 YEAR  
WARRANTY

COMMERCIAL & RESIDENTIAL

Technische specificaties

GEBRUIKSKLASSE  
 Klasse 23 / 33 / 41 (EN ISO 10874)

GEOMETRISCHE KENMERKEN 
 Conform (ISO 24337)

SLIJTVASTHEID 
 Pass 4000 cycles (EN 13329 Annex E)  

BESTAND TEGEN STOELWIELEN 
 Pass 25000 cycles (EN 425) 

INDRUK VAN MEUBELPOTEN 
 Geen zichtbare verandering (EN 16581)

RESTINDRUK 
 ≤ 0.15 mm (EN ISO 24343-1)

VLEKBESTENDIGHEID 
 5 (geen zichtbare verandering) (EN 438-2)

TREKKRACHT KLIKVERBINDING 
 LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

DIMENSIONELE STABILITEIT 
 Pass ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

KLEURVASTHEID 
 > grade 6 (ISO 105-B02)

CONTACTGELUIDISOLATIE 
 ΔLw = 20 dB (ISO 10140-3 / EN 717-2) 
 ΔLLIN = 10 dB (ISO 10140-3 / EN 717-1)

FORMALDEHYDEKLASSE 
 E1 (EN 717-1)

BRANDCLASSIFICATIE 
 Bfl - S1 (EN 13501)

ANTISLIP 
 DS - R10 (EN 13893 - DIN 51130) 

VLOERVERWARMING 
 Geschikt

ELECTROSTATISCHE PROPENSITEIT 
 ≤ 2 kV (EN 1815)

THERMISCHE ISOLATIE 
 0.066 m2-K/W (EN 12667)

Onderhoud

De COREtec®  
onderhoudskit
• Dagelijkse reiniger 
• Dieptereiniger 
• Vlekkenverwijderaar
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Beschikbaar in: 
Forest (75STR0806B) 
Acorn (75STR0854B) 
Meadow (75STR0807B) 
Lumber (75STR0804B) 
Matterhorn (75STR01905B)

Beschikbaar in: 
Forest (75STR0806A) 
Acorn (75STR0854A) 
Meadow (75STR0807A) 
Lumber (75STR0804A) 
Matterhorn (75STR01905A)

Beschikbaar in: 
Forest (75STR0806C) 
Acorn (75STR0854C) 
Meadow (75STR0807C) 
Lumber (75STR0804C) 
Matterhorn (75STR01905C)

Optioneel

Box E. Onderlat met verlichting 
1 x onderlat met ledverlichting

Box D. Afdekkappen 
1 x afdekkap links + 1 x afdekkap rechts

Beschikbaar in: 
Forest (75STR0806E) 
Acorn (75STR0854E) 
Meadow (75STR0807E) 
Lumber (75STR0804E) 
Matterhorn (75STR01905E)

Beschikbaar in: 
Forest (75STR0806D) 
Acorn (75STR0854D) 
Meadow (75STR0807D) 
Lumber (75STR0804D) 
Matterhorn (75STR01905D)

Beschikbaar in: 
Universeel (75STR0000F)

Box F. Adapterset 
1 set per trap nodig

Essentieel

Box A. Rechte traptrede 
2 x traptredes + 2 x stootbord

Box C. Uitlooptrede 
1 x uitlooptrede + 1 x stootbord

Box B. Bocht- of draaitraptrede 
2 x draaitraptredes + 2 x stootbord

verpakking?Wat komt in 
welke 



Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium)
info@usfloors.be  •  www.coretecfloors.com

A PROUD D IV IS ION OF INDUSTR IES


