
Oktober is 
Vloerenmaand  

bij Belsack!
Grote kortingen

op laminaat,  
parket  

en vinyl

HOUTHANDEL  •  DOE-HET-ZELF

Brusselsesteenweg 190, 1500 Halle  
 02 361 01 00

belsack@belsacknv.be   

Folder geldig van 1 t.e.m. 31 oktober 2019

+gratis  ondervloer



+ extra hoeveelheidskortingen  
op volledige assortiment*

 
LAMINAAT  

Majestic, Impressive,  
Impressive Ultra, Largo, Elite, Eligna,  

Classic, Arte, Exquisa
VINYL 

(Rigid) Balance Click (+),  
(Rigid) Ambient Click (+),  

(Rigid) Pulse Click (+)

PARKET 
Massimo, Imperio,  

Palazzo, Castello, Variano, 
Intenso

Gratis groene ondervloer 
**enkel geldig bij bovenstaande vloeren

ReadyFit  
Vloer op maat gezaagd

, uw gespecialiseerde doe-het-zelf en    houthandel. Met een correcte prijs- kwaliteitverhouding.

  Ontdek ReadyFit, een nieuwe, revolutionaire  
   manier om een vloer te leggen.     
   Wij meten je kamer op en verzagen alle planken vooraf.       
    Geen gereedschap nodig, je hoeft je vloerplanken enkel nog te klikken.  
       Geen stof in huis, snel en supereenvoudig!

ACTIE

GEEN ReadyFit servicekost bij  

het bestellen van een Rigid Vinyl  
of Laminaatvloer.

Op volgende collecties:

-10% 

 

ACTIE



PARKET
Classic PC 200 8478 
Eik levendig pure
3-strooks plank 2400 x 200 x 13mm
ref 91864

32.95

€29.95/m² 

€57.50/pak

PARKET 
Classic PD 200 8138 
Eik rustiek optisch geloogd
1-strooks plank 2200 x 180 x 13mm
ref 91862

49.95

€44.95/m² 

€71.02/pak

PARKET
Classic PD 200 8325 
Eik rustiek crème
1-strooks plank 2200 x 180 x 13mm
ref 91863

49.95

€44.95/m² 

€71.02/pak

, uw gespecialiseerde doe-het-zelf en    houthandel. Met een correcte prijs- kwaliteitverhouding.

MEISTER-parket betekent Longlife-parket. Deze 
gaat bijzonder lang mee en is robuust, dankzij de  
speciale technische opbouw met een extreem  
stevige en hoogwaardige tussenlaag van HDF.

Stock

Stock

Stock

+ extra hoeveelheidskortingen  
op volledige assortiment*

3 mat gelakte parketvloeren
aan sterke prijzen!

* niet cumuleerbaar met promo’s



F006 
Blush
afmeting 1524 x 225 x 4.5mm 
gebruiksklasse 33
ref 72042

F003 
Whitsundays 
afmeting 1524 x 225 x 4.5mm 
gebruiksklasse 33
ref 72041

42.95

€36.45/m² 

€99.87/pak

42.95

€36.45/m² 

€99.87/pak

Gratis Floorify Comfort ondervloer  
bij aankoop van een Floorify vloer!
 ** enkel van toepassing op vloeren van 4,5 mm dik
** enkel geldig voor bestellingen vanaf 15 m²

Stock

Stock

ACTIE

2 Vinyl vloeren met houtmotief  

aan sterke prijzen!   

Floorify-vloeren zijn dun. Heel dun. Dat is ideaal 
voor renovatie en perfect voor vloerverwarming 
of -koeling. Makkelijk in gebruik, extra sterk en 
waterbestendig. 

Brusselsesteenweg 190 
1500 Halle

02 361 01 00
belsack@belsacknv.be

 

Bezoek onze  
website en webshop op

www.belsacknv.be 

• Volg ons op facebook •

Openingsuren
maandag - vrijdag  8:00 - 18.30

zaterdag  8:30 - 17:30

V.U: Tom Grillet, Brusselsesteenweg 190, 1500 Halle. Aanbiedingen geldig van 01/10/2019 t.e.m. 31/10/2019 of tot stockuitputting. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vergissingen of drukfouten. Niet-contractuele foto’s. 
Meeneemprijzen inclusief BTW, voor normale hoeveelheden voor persoonlijk en niet-professioneel gebruik. De kortingen aangeduid bij sommige prijzen, zijn verrekend in de eindprijzen. Levering aan huis mogelijk mits supplement.

+ extra hoeveelheidskortingen  
op volledige assortiment*

* niet cumuleerbaar met promo’s


