
� Hoogste brandklasse (Bfl-S1), brengt
rust

en vertrouwen

� 100%ecologisch

� Tot 3x harder (Brinell) dan gewone
eiken vloer

� Toplaag puur hout

� Optimaal voor vloerverwarming,-
koeling

� Eenvoudige installatie en perfecte
pasvorm

door 5G click systeem

� Torenhoge slijtvastheid

� Dimensionele stabiliteit heel hoog,
geen last van uitzetten, krimpen of
scheuren

� Milieuvriendelijk hergebruik,
recyclebaar

� Druk- en breukbestendig, hoge
slagvastheid

� Hoge slipresistentie R11

� Verbeterde binnenluchtkwaliteit

� Uitermate geschikt voor in de keuken,
badkamer of toilet

� Afmeting 2200 x 223/283 x 11 mm

� Hoogste gebruiksklasse 34

� Uitermate geschikt voor kantoren,
hotels, restaurants,
showrooms, dansscholen,
publieke- en retailruimtes, ...

Geoliede afwerkingslaag

Toplaag van echt hout

B:hard Powder Base

Watervaste HDF
tussenlaag

Stabilisatielaag

Brinell hardheid

Wilt u weten hoe B:hard
het verschil maakt in uw
woning, publieke ruimte
of bedrijfsgebouw?
Neem contact
met ons op!

www.bhard.be
www.bhard.nl

Ultra resistente houten vloer.

NO
PLASTIC
wood is
fantastic

Technische prestaties/gegevens/specificaties:

scan me
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Eik Charakter
Kristall



Visgraat is een tijdloos en eeuwenoud
legpatroon, het patroon straalt pure
klasse uit
en geeft een flinke dosis karakter aan elke
ruimte.

� Unieke maatvoering

� Perfecte pasvorm

� Authentiek rijkelijke uitstraling

eik
Style

eik Calcit Pure
Style

eik Saphir
Style

Am. Notelaar
Style

eik Bronce
Charakter

eik Calcit Pure
Charakter

eik Diamant
Charakter

Am. Notelaar
Charakter

eik
Charakter

eik Kristall
Charakter

eik Saphir
Charakter

eik Granat
Charakter

eik
Crack

eik Kristall
Crack

eik Saphir
Crack

eik Granat
Crack

De 100% ecologische vloeren van B:hard zijn leverbaar in een
aantal
fantastische kleuren. Door puur natuur te combineren met
moderne
technologie creëren we een extreem duurzame vloer in een
aantal mooie
sorteringen, Style, Charakter en Crack.

Kleuren

Eik Saphir Style

Am. Notelaar
Style

Eik Charakter

Eik Saphir Crack

NIEUW B:hard Visgraat

Onze nieuwe unieke
houten vloer, B:hard Visgraat,
geeft karakter aan uw interieur.

Referenties

Afmetingen
774 x 129 x 11
mm


