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Creatieve vloeren met Moduleo Moods     
NIEUWE FORMATEN CREËREN EINDELOZE MOGELIJKHEDEN

Met Moods introduceert Moduleo een creatieve studio waarmee klanten een persoonlijke stempel op de vloer 
kunnen drukken. Moduleo maakt dit mogelijk door zijn bekende Transform en Impress collecties uit te breiden 
met 10 innovatieve formaten. Deze geometrische vormen zijn onderling compatibel en ook met de standaard 
Moduleo formaten. Daardoor zijn eindeloze verlegpatronen mogelijk. En zo bepaal je meer dan ooit zelf de 
uitstraling van de ruimte, van uiterst speels tot strak-modern of traditioneel.

Een klassieke houtvloer die plots overgaat in kleurrijke vijfhoeken? Een strak visgraatpatroon of liever speelse 
driehoeken? Niets is meer inspirerend dan de nieuwe geometrische formaten van Moduleo Moods om je creativiteit 
en persoonlijkheid in je interieur uit te drukken.

De Moods formaten omvatten geometrische en rechthoekige vormen, variërend van een visgraat plank tot 
Hongaarse punt, van zeshoek tot driehoek en ruit. Omdat alles samen past, kan je oneindig veel kanten uit. Van ‘mild 

   .tietivitaerc negie ej naa netorpstno noortap ginniztsnuk ,gillirg nee tot taargsiv elenoitidart jirv nee nav fo ,’dliw ot

De dessins zijn gebaseerd op een selectie van de bestaande Transform en Impress collecties. Maar omdat ze op 
een totaal nieuwe manier worden getoond, ontstaat er een verrassend effect. Kortom, Moods -een echte ode aan 
creativiteit - biedt een antwoord op de vraag van consumenten en architecten naar een meer persoonlijke invulling 
van de leefruimte. 

Beschikbaar vanaf: lente 2016.

Ook op hotel een goede nachtrust:
IVC Group behaalt hoogste geluiddempende waarde met Xtrafloor® Silent

Een ongestoorde nachtrust op hotel? Geen evidentie! Sinds het klassieke voltapijt steeds meer plaats maakt voor 
meer gebruiksvriendelijke ‘harde’ vloeren, neemt vaak ook de geluidshinder toe. Toch hoeft dat niet zo te zijn, want 
om contactgeluid te reduceren, ideaal voor hotels, ontwikkelde IVC Group de ondervloer Xtrafloor® Silent, die in 
combinatie met het luxevinyl van Moduleo dé oplossing biedt: een designvolle, duurzame, onderhoudsvriendelijke én 
geluiddempende vloer. De erg makkelijke plaatsing met click is een extra troef bij renovatie- of opknappingswerken. 

Op vakantie of tussen de verplaatsingen van een business trip door, wie op hotel verblijft, heeft vaak extra veel behoefte aan 
een verkwikkende slaap. Helaas lukt dat niet altijd, met gasten die op elk moment van de dag komen en gaan, koffers die 
worden uitgepakt, kamers opgeruimd, enzovoort. Uitbaters doen dan ook hun best om het geluidscomfort te verbeteren, 
en de vloer speelt daar natuurlijk een sleutelrol in.

“Vast tapijt is een klassieker in hotels en dempt inderdaad het geluid, maar heeft vele nadelen op het vlak van hygiëne, 
onderhoud, duurzaamheid, allergieën, enzovoort”, zegt Dirk Desimpel, Country Manager Belux bij IVC Group. “Daarom 
hebben we een speciale toepassing ontwikkeld in de vorm van een superisolerende ondervloer met gesloten celstructuur. 
Dat gecombineerd met Moduleo Click tegels of planken, geeft je het beste van drie werelden: op thermisch, akoestisch 
én esthetisch vlak.” 

HOOGSTE GELUIDDEMPING IN DE MARKT
Voor de uitbater en de gasten heeft deze oplossing overtuigende troeven. De Xtrafloor®  Silent in combinatie met Moduleo 
Click reduceert het contactgeluid met maar liefst 21dB (ΔLw = 21 dB), de beste prestatie in de markt. Contactgeluid is 
vooral storend voor de onderburen, omdat het geluid zich naar beneden voortplant. Verschillende vormen van geluid, van 
voetstappen tot trillingen, worden op die manier succesvol geblokkeerd. 

Xtrafloor® Silent is geschikt voor combinatie met vloerverwarming en –koeling. Naast het akoestisch comfort wordt de 
thermische isolatie van de vloer extra versterkt. Dankzij de antisliplaag voor zwevende installaties kunnen de vloer en 
ondervloer in een handomdraai worden geïnstalleerd én verwijderd, ideaal dus voor renovaties of opwaarderingswerken. 
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DE JUISTE OPLOSSING VOOR ELKE RUIMTE
Xtrafloor® Silent werd speciaal ontwikkeld voor slaapkamers. Voor de drukbelopen zones van een hotel (gangen, receptie, 
restaurant, fitness, lounge, ...) is de ondervloer Xtrafloor®  Flex Pro beter geschikt. Xtrafloor®  Flex Pro beschikt over een 
zelfklevende zijde; eenvoudig en proper te plaatsen, maar ook heel makkelijk opnieuw te verwijderen. 

Omdat er geen lijm nodig is, kan Xtrafloor® Flex Pro dus ook op drukke plaatsen worden geïnstalleerd met een minimum 
aan hinder. De ondervloer is geschikt in combinatie met vloerverwarming en vloerkoeling, biedt eveneens een sterke 
geluidsisolatie (ΔLw = 13 dB met Moduleo click en ΔLw = 10 dB met Moduleo dryback) én een verbeterd wandelcomfort.

OVER IVC GROUP 
IVC Group, opgericht in 1997, is de de grootste Europese fabrikant van Luxury Vinyl Tile en residentieel vinyl op rol. Met 
1.500 medewerkers in 6 productie-units in België, Luxemburg en de Verenigde Staten, ontwikkelt en produceert IVC Group 
jaarlijks ruim 100 miljoen m2 vinylvloeren. De productportfolio bestaat uit 4 merken: Leoline® (residentiële vinylvloeren 
op rol), Itec® (projectvinylvloeren op rol), Moduleo® (hoogwaardige modulaire vinylvloeren voor project- en residentieel 
gebruik) en Xtrafloor® (accessoires voor vinyl en LVT vloeren). Sinds 2015 maakt IVC Group deel uit van het Amerikaanse 
beursgenoteerde Mohawk Industries Inc., de wereldwijde marktleider in vloerbekleding.
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Xtrafloor® Silent

Xtrafloor™ Base
PRODUCTINFORMATIE 

Samenstelling Permanent veerkrachtige dekvloer die minerale vulstoffen en 
polyurethaan-bindmiddel bevat 

Dikte 1,5 mm

FORMAAT & VERPAKKING

Formaat van de rol Ca. 10 m x 1 m (10 m² per rol)

Gewicht per m² 1,5 kg/m² 

Gewicht per rol 15 kg/rol  

TESTRESULTATEN

Brandklasse EN 13501 Bfl-S1

Contactgeluidreductie in combinatie met 4,5 mm Click luxevinylvloeren EN ISO 10140-3 ΔLw= 13 dB

Warmtedoorlaatweerstand R DIN 52616 0,01 m²K/W 

Vloerverwarming EN 12524 Geschikt, max. 27 °C 

PRODUCTINFORMATIE

Samenstelling Geëxtrudeerd polyolefineschuim met gesloten celstructuur

Dikte 1,1 mm

FORMAAT & VERPAKKING

Formaat van de rol Ca. 12,5 m x 1 m (12,5 m² per rol)

Gewicht per m² 0,26 kg/m² 

Gewicht per rol 3,25 kg/rol  

TESTRESULTATEN

Brandklasse EN 13501 Bfl-S1

Contactgeluidreductie in combinatie met 4,5 mm Click luxevinylvloeren EN ISO 10140-3 ΔLw = 21 dB /ΔLlin = 10 dB

Warmtedoorlaatweerstand R DIN 52616 0,027 m² K/W  

Vloerverwarming EN 12524 Geschikt, max. 27 °C
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