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DE BASIS VAN
IEDER INTERIEUR
BEGINT BIJ 
DE VLOER

De vloer is de sfeerbepaler en voorziet de ruimte van het juiste karakter. 
Daarnaast biedt de vloer jarenlang comfort. De focus bij 
Therdex PVC vloeren ligt op gebruiksgemak door middel van de 
duurzame en slijtvaste materie. Door een vloer die nauwelijks van echt
te onderscheiden is wordt er een luxueuze en stijlvolle PVC vloer 
gewaarborgd.

Vloeren met een karakter

6541

Vloer afgebeeld op voorzijde 15062
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CREËER EN COMBINEER

Creëer eindeloze mogelijkheden met de PVC vloeren van Therdex. Het 
formaat van de visgraat planken en Hongaarse punt biedt ruimte voor 
creativiteit. Werk de ruimte af met een vloer met een band (optioneel met 
bies). Deze afwerking oogt klassiek en geeft een extra exclusief effect. 
Combineer eigen design en identiteit. 

Visgraat

Wildverband

Dubbele
 visgraat

Blok-
verband1

Blok-
verband2

Walvisgraat

Hongaarse punt Weense punt

Band Band met bies

Legpatronen

Afwerking

DE VIJF VOORDELEN

Therdex is een PVC merk dat zich focust op stijlbewuste 
consumenten en professionals. De producten zijn niet alleen 
onderscheidend op esthetisch niveau, maar ook als het
gaat om milieuvriendelijke eigenschappen. Dat maakt Therdex 
gewaardeerd onder architecten, designers en interieurliefhebbers die 
op zoek zijn naar een onderscheidende en duurzame vloer.

HET VERHAAL HET VERHAAL 
VAN VAN THERDEXTHERDEX

Een PVC vloer is breed toepasbaar, gaat lang mee én geeft een goede 
geluidsisolatie. Therdex biedt passende service voor het maken van uw 
keuze en het onderhouden van uw vloer.

NIET VAN ECHT TE 
ONDERSCHEIDEN

Kiest u voor Therdex, dan 
kiest u voor een vloer met 
een natuurgetrouwe 
uitstraling. De gehele 
collectie is voorzien van een 
passende embossing. Dat 
betekent dat de 
structuur zicht- en 
voelbaar aanwezig is. 
Hierdoor zijn de vloeren niet 
van echt te onderscheiden.

ALTIJD IN MEERDERE 
VARIANTEN VERKRIJGBAAR

De gehele collectie is
verkrijgbaar in meerdere 
varianten. Dit biedt 
uitzonderlijke mogelijkheden. 
De dessins zijn beschikbaar 
in meerdere afmetingen, 
waardoor deze perfect 
gecombineerd kunnen 
worden. 

FTALAAT VRIJ DOOR 
BIOWEEKMAKERS

Therdex maakt gebruik van 
verantwoorde en 
afbreekbare bioweekmakers 
op basis van sojaolie. Deze 
weekmakers maken de
materie elastisch en 
flexibel. Deze weekmakers 
zijn onschadelijk voor mens 
en omgeving én daarnaast 
biologisch afbreekbaar. Dit 
is belangrijk voor u, voor ons 
en vooral voor het milieu.

MAKKELIJK IN 
ONDERHOUD 
ÉN STREEPVRIJ 

Alle Therdex vloeren zijn 
opgebouwd in verschillende 
lagen. De bovenste lagen 
beschermen de vloer tegen 
intensief gebruik, zijn 
krasbestendig en 
voorkomen streepvorming. 
Deze combinatie biedt een 
makkelijk onderhoudbare 
vloer; eenvoud en gemak.

KOSTELOZE EN 
VRIJBLIJVENDE
STALENSERVICE

Ontdek de kleur en ervaar 
de natuurgetrouwheid van 
een Therdex PVC vloer. 
Stalen kunnen geheel 
kosteloos en vrijblijvend 
besteld worden via onze 
website. Wij helpen u graag 
met het maken van de juiste 
keuze.
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DRYBACK

Dryback PVC is een verlijmde vloer. Deze verlijmde 
vloer is geluiddempend en zeer onderhoudsvriendelijk. 
Voor het plaatsen van een dryback vloer is een geëga-
liseerde ondergrond van groot belang. Dryback PVC is 
geschikt voor intensief huishoudelijk gebruik, maar ook 
voor projectmatige toepassingen.

Dryback eigenschappen

- geen ondervloer nodig

- geluidsisolerend

- waterbestendig

- geschikt voor vloerverwarming- en verkoeling

matte PU laag

slijtlaag

filmlaag met dessin

PVC rug

matte PU laag

slijtlaag

filmlaag met dessin

rigid board

kurk onderlaag

RIGID CLICK

Rigid Click is een slimme montageoplossing en 
maakt het gebruik van lijm overbodig. De planken 
of tegels worden gemakkelijk in elkaar geklikt met 
een betrouwbaar Uniclic systeem. Een Rigid Click 
vloer is zeer makkelijk te leggen, is geschikt voor 
intensief gebruik en is vochtbestendig.

Rigid Click eigenschappen

- zeer makkelijk te leggen

- groot gebruiksgemak

- geschikt voor intensief gebruik

- duurzaam

- krachtig Uniclic systeem

- verminderd contactgeluid

-  vochtbestendig

PVC is een hard en broos product en heeft als basis 
aardolie (43%) en zout (57%). Door weekmakers toe te 
voegen wordt de PVC soepel gemaakt. PVC wordt voor 
veel producten gebruikt. Het is sterk en licht van gewicht. 
Ook kan het makkelijk gerecycled worden, want het is op 
veel verschillende manieren te verwerken.

Therdex PVC vloeren hebben natuurgetrouwe dessins en 
zijn verkrijgbaar in visgraat, lange planken, Hongaarse punt 
en tegels. Al onze producten bestaan uit 4 lagen, namelijk: 
de PU laag, de slijtlaag, de filmlaag en de PVC rug. De 4 
lagen worden samengeperst tot een stevige en duurzame 
vloer. Vervolgens worden de lagen afgewerkt op het juiste 
formaat, de juiste bevelling en de juiste matheid.

De PU laag geeft de plank extra bescherming en zorgt voor 
de juiste matheid van PVC. De slijtlaag beschermt de vloer 
tegen intensief gebruik en zorgt dat de vloer 
krasbestendig is. De filmlaag is de print van de vloer. 
Hierop wordt de kleur en structuur zichtbaar. Het onderste 
deel van de vloer is de PVC rug. Deze rug zorgt voor de 
stevigheid van de vloer en de juiste geluidsdemping.

7004

WAT IS PVC?

®
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CERTIFICERINGEN

De vloer is een van de meest beeldbepalende factoren in het interieur. 
Juist daarom is het belangrijk om een weldoordachte keuze te maken. 
Die keuze gaat om veel meer dan alleen de stijl en uitstraling van de 
vloer. Kiest u voor een Therdex PVC vloer, dan kiest u voor een 
topproduct in alle opzichten waarin duurzaamheid een grote rol speelt.

Wat is PVC? 
PVC is een hard en broos product op basis van aardolie (43%) en 
zout (57%). Therdex PVC vloeren worden soepel gemaakt door het 
toevoegen van bio-weekmakers. Dit resulteert tot een lichte, sterke en 
vooral duurzame PVC vloer.  

Hoe duurzaam is PVC?
Bij het leveren van een PVC vloer hoort ook de zorg voor het milieu. 
Het milieu is van ons allemaal, waar ook ter wereld. Hier horen we op een 
zorgvuldige wijze mee om te gaan. Daarom hecht Therdex hier veel 
waarde aan. 

Als u kiest voor een PVC vloer dan kiest u voor een sterke en stijlvolle 
vloer die lang meegaat. Een PVC vloer is in dat opzicht dus heel duurzaam. 
Bij Therdex maken we uitsluitend gebruik van veilige bio-weekmakers. Dit 
is een weekmaker welke gemaakt is uit duurzame sojaolie. 
Bio-weekmakers zijn hierdoor biologisch afbreekbaar en onschadelijk voor 
mens en omgeving.

DUURZAAM DUURZAAM 
VERANTWOORDVERANTWOORD

Bij het leveren van een topproduct hoort ook de zorg voor het milieu. 
Het milieu is van ons allemaal, waar ook ter wereld. Hier horen we op een 
zorgvuldige wijze mee om te gaan. Daarom hechten wij veel waarde aan 
het testen en keuren van onze producten. Onze vloeren voldoen aan onze 
hoogste milieu- en gezondheidseisen wereldwijd. De verschillende labels 
en duurzaamheidscertificaten die onze producten dragen, vormen daarvan 
een tastbaar bewijs.

ISO 9001
certified

ISO 14001
c e r t i f i e d

LL100
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COLLECTIE
OPBOUW 

Of u nu kiest voor lange planken, een hongaarse punt of visgraat; 
al onze PVC vloeren zijn verkrijgbaar in verscheidene formaten en 
kleuren. Therdex gelooft in de dynamiek van eenheid en eenvoud. 
Combineer en creëer eindeloze mogelijkheden met de PVC vloeren
van Therdex.

10042



4210 4230 4250 4270

2010 2040 2050 2060

Luxe en duurzaam; dat karakteriseert de Basic serie. De perfecte basis voor elk 
interieur door het rustige dessin van deze rustiek eikenhouten vloer. 
Verkrijgbaar in planken van 2 mm dikte. 

BASIC SERIE

Type  dryback
Embossing universal embossed
Afmeting planken 23x122 cm                    
Pakinhoud 15 st. | 4,185 m2

Basic serie | 14 Basic serie | 15

4270

4270



6021 6024 6025 6026

2510 2540 2550 2560

Type  dryback
Embossing universal embossed
Afmeting visgraat 15x60 cm       planken 23x122 cm   
Pakinhoud 36 st. | 3,345 m2                  12 st. | 3,345 m2

De Regular1 serie kenmerkt zich door de natuurlijke en lichte tinten. Deze serie is 
verkrijgbaar in zowel visgraatmotief als lange planken. Om de vloer een  
klassieke uitstraling te geven, is deze te combineren met band met bies.

Regular1 serie | 16 Regular1 serie | 17

6025

2550

REGULAR1 SERIE



maa

6031 6032* 6033* 6034

3010 3020* 3030* 3040

*deze items zijn verkrijgbaar in zowel dryback als Rigid Click: C3020, C3030, C6032 en C6033

Type  dryback en Rigid Click
Embossing universal embossed
Afmeting visgraat 15x60 cm       planken 23x122 cm 
Pakinhoud 36 st. | 3,345 m2                  12 st. | 3,345 m2

De warmte van de geleefde eiken dessins in de Regular2 serie geven elke 
ruimte een sfeervolle en luxueuze uitstraling. Het is een onderscheidende vloer 
met de sfeer van hout en de voordelen van PVC. Deze serie is verkrijgbaar in 
visgraatmotief en lange planken.

Regular2 serie | 18 Regular2 serie | 19

6032

6032

REGULAR2 SERIE



De traditioneelste onder de parketvloeren:

4001 4003 4005 4007

4010* 4030* 4050* 4070*

*deze items zijn verkrijgbaar in zowel dryback als Rigid Click: C4010, C4030, C4050 en C4070

Type  dryback en Rigid Click
Embossing registered embossed
Afmeting visgraat 10x40 cm       planken 23x122 cm   
Pakinhoud 34 st. | 1,404 m2  12 st. | 3,345 m2

De Tapis serie bestaat uit een uiteenlopend kleurenpalet van sprekende dessins 
met een karakteristieke structuur. Verkrijgbaar in visgraatmotief en lange  
planken. Het visgraatmotief bestaat uit verfijnde planken van 10x40 cm. 
De lange plank heeft een afmeting van 23x122 cm en is daarmee robuuster.

Tapis serie | 20 Tapis serie | 21

4007

4007

TAPIS SERIE



De traditioneelste onder de parketvloeren:

70057001*

70010*

7004* 7006

700607005070040*

*deze items zijn verkrijgbaar in zowel dryback als Rigid Click: C7001, C7004, C70010 en C70040

Type  dryback en Rigid Click
Embossing registered embossed
Afmeting visgraat 15x60 cm        planken 23x122 cm 
Pakinhoud 36 st. | 3,345 m2 12 st. | 3,345 m2

Combineer oneindige mogelijkheden met de Premium serie. Het formaat van de 
visgraat planken biedt een scala aan mogelijkheden; de breedte past vier keer 
in de lengte. Dat zorgt ervoor dat de vloer in verscheidene structuren verlegd 
kan worden. Diverse kleurschakeringen en de voelbare structuur geven de vloer 
een eigentijdse uitstraling met een moderne twist. 

Premium serie | 22 Premium serie | 23

7004

7004

PREMIUM SERIE



De traditioneelste onder de parketvloeren:

6541 6543

6041* 6043

12041*

6542

6042*

6544

6044

12042* 12043 12044

*deze items zijn verkrijgbaar in zowel dryback als Rigid Click: C6041, C6042, C12041 en C12042

Type  dryback en Rigid Click
Embossing registered embossed
Afmeting visgraat 15x60 cm        Hongaarse punt 11x57 cm        planken 23x122 cm
Pakinhoud 36 st. | 3,345 m2           52 st. | 3,397 m2                        12 st. | 3,345 m2

Creëer, combineer en innoveer. De Chevron serie bestaat uit rustige natuurlijke 
tinten in drie verschillende uitvoeringen. Een eigentijdse visgraat, een moderne
Hongaarse punt en klassieke lange planken. Alle drie dezelfde kleur en 
structuur, maar met uiteenlopende karakters.

Chevron serie | 24 Chevron serie | 25

6541

6541

CHEVRON SERIE



De traditioneelste onder de parketvloeren:

7552 7555

7551 15051 7554

7553

15052

15053

Type  dryback en Rigid Click
Embossing registered embossed
Afmeting visgraat 15x75 cm       planken 23x152 cm   
Pakinhoud 26 st. | 2,920 m2          10 st. | 3,468 m2

Een rustige uitstraling is de basis van de Rustique serie. Het totale geheel zorgt 
voor een kalme sfeer. Van dichtbij is een duidelijke houtstructuur zichtbaar. 
De hele serie is verkrijgbaar in zowel dryback als Rigid Click. 

 De gehele Rustique serie is verkrijgbaar in zowel dryback als Rigid Click.

7551

7551

RUSTIQUE SERIE

Rustique serie | 26 Rustique serie | 27

15054

15055



7014

De traditioneelste onder de parketvloeren:

15011* 15013

7011* 7012* 7013

15012* 15014

*deze items zijn verkrijgbaar in zowel dryback als Rigid Click: C7011, C7012, C15011, C15012

Type  dryback en Rigid Click
Embossing registered embossed
Afmeting visgraat 15x60 cm        planken 23x152 cm 
Pakinhoud 36 st. | 3,345 m2 10 st. | 3,484 m2 

De uiteenlopende Original1 serie bestaat uit verscheidene structuren en 
formaten, bestaande uit visgraatmotief en lange planken. Identiek qua kleur en 
structuur, maar verschillend van formaat. De serie is aangevuld met sprekende 
kwaliteiten met een robuuste uitstraling, welke niet afdoen van de echtheid.

15011

15011

ORIGINAL1 SERIE

Original1 serie | 28 Original1 serie | 29



De traditioneelste onder de parketvloeren:

7542 7545

7541 15041 7544

7543 7546

15042

15043 15046

15045

15044

Type  dryback
Embossing registered embossed
Afmeting visgraat 15x75 cm        planken 23x152 cm 
Pakinhoud 30 st. | 3,484 m2           10 st. | 3,484 m2       

Voor een robuuste uitstraling zijn de vloeren uit de Original2 serie een goede 
optie. De houtstructuur op de planken is tastbaar aanwezig. Hierdoor ervaart u 
een optimale beleving van natuurgetrouwheid. Deze combinatie zorgt voor een 
krachtig en sfeervol geheel, en is daardoor zeer geschikt voor een moderne en 
industriële inrichting.

7541

ORIGINAL2 SERIE

Original2 serie | 30 Original2 serie | 31

7541



18010 18040 18050 18060

18070 18080 18090 18100

De overtreffende trap van luxe. De XstraLong serie kenmerkt zich door de extra 
lange planken en extra grote visgraat vloer, ook wel walvisgraat genoemd. 
Onderscheidend door de kleuren en de voelbare houtstructuur.

18100

18100

XSTRALONG SERIE

XstraLong serie | 32 XstraLong serie | 33

9070 9080 9090 9100

     NIEUW

Type  dryback
Embossing registered embossed
Afmeting XL-visgraat 15x90 cm        planken 23x183 cm 
Pakinhoud 24 st. | 3,345 m2                 8 st. | 3,345 m2       

     NIEUW     NIEUW     NIEUW



Type  dryback
Embossing registered embossed
Afmeting planken 23x152 cm   
Pakinhoud 10 st. | 3,484 m2

De natuurgetrouwe Authentic serie straalt landelijkheid uit. Het robuuste dessin 
bevat een geleefde uitstraling door de duidelijk aanwezige noesten. Een 
optimale beleving van natuurgetrouwheid.

Authentic serie | 34

15062

AUTHENTIC SERIE

15061 15062 15063 15064

Authentic serie | 35

15062

NIEUWE COLLECTIE



Type  dryback en Rigid Click
Embossing universal embossed

Afmeting tegels 91x45 cm        tegels 91x91 cm       tegels 100x100 cm
Pakinhoud 9 st. | 3,763 m2          5 st. | 4,181 m2          4 st. | 4 m2

De Stone1 serie bestaat onder andere uit Amato, Rustique en Concrete collecties. 
Allen de uitstraling van natuursteen, maar divers in kleur en structuur. De Amato 
en Concrete collectie karakteriseren zich door de speelse structuur van de tegel. 
De Rustique omschrijft zich door een licht patroon met een rustige uitstraling. 

Rustique en ConcreteAmato

STONE1 SERIE

Stone1 serie | 36

10024

9011 9012

4511* 4512* 10021

Amato Rustique

10022*

10023* 10024

*deze items zijn verkrijgbaar in zowel dryback als Rigid Click: C4511, C4512, C10013, C10016, C10022 en C10023

Stone1 serie | 37

10012 10013* 10016*

Concrete

10024

Amato tegels 91x45 cm: 4511 en 4512 | Amato tegels 91x91 cm: 9011 en 9012



10041 10042

10031 10032 10033

Graphic

Dynamic

10034

10043 10044

Type  dryback
Embossing universal embossed
Afmeting tegels 100x100 cm
Pakinhoud 4 st. | 4 m2

STONE2 SERIE

Stone2 serie | 38 Stone2 serie | 39

10051 10052 10053

Unique

10042

Haal de geborgenheid in huis met de Stone2 serie. De tegels verbinden het 
interieur naadloos met het exterieur. De monochrome kleur en vervaagde 
vorm maken de vloer karakteristiek. Graphic bevat grafische vormen, wat zorgt 
voor een speels geheel. Dynamic onderscheidt zich door de dynamische kleur-
schakeringen van het dessin. Unieke blokpatronen typeert de Unique collectie.

10054

10042

NIEUWE COLLECTIE



De traditioneelste onder de parketvloeren:

LL120 LL220

LL100 LL110 LL200

LL240

LL130

LL250

LL230

LL210

Type  Loose Lay
Embossing universal embossed
Afmeting planken 20x100 cm       tegels 100x100 cm
Pakinhoud 8 st. | 1,60 m2               2 st. | 2 m2  

De Loose Lay serie biedt gemak en comfort door de snelle en eenvoudige 
manier van leggen. Vanwege het gewicht worden de planken en tegels los 
gelegd. De duurzame kwaliteit van PVC zorgt ervoor dat de vloer lang 
meegaat. Ook bij intensief gebruik. Hierdoor is deze serie ideaal voor
projectmatige doeleinden.

Planken Tegels

LL210

LL100

LOOSE LAY SERIE

Loose Lay serie | 40 Loose Lay serie | 41



De traditioneelste onder de parketvloeren:

Type  dryback
Embossing universal embossed
Afmeting planken 23x152 cm  tegels 45x91 cm  
Pakinhoud 10 st. | 3,468 m2   9 st. | 3,763 m2   

De Design serie is uniek door de verscheidene dessins. De originele patronen 
en structuren geven elke ruimte een uitzonderlijk karakter. De vormgeving van 
deze serie is verrassend en vernieuwend.

Planken Tegels

15094

15097

4591

4592

15095

15096

15091

15092

15093

15091

15091

DESIGN SERIE

Design serie | 42 Design serie | 43



SERIE ARTIKELNUMMER AFMETING SPECIFICATIES
Regular1 

Regular1
C6032 | C6033 
C3020 | C3030

74,30 x 14,50 cm 
121,30 x 22,20 cm 

visgraat 
planken

Premium
Premium

C7001 | C7004 
C70010 | C70040

74,30 x 14,50 cm 
121,30 x 22,20 cm

visgraat 
planken

Chevron
Chevron

C6041 | C6042 
C12041 | C12042

74,30 x 14,50 cm 
121,30 x 22,20 cm 

visgraat 
planken

Rustique
Rustique

C7551 | C7552 | C7553 | C7554 | C7555 
C15051 | C15052 | C15053 | C15054 | C15055

74,30 x 14,50 cm 
151,80 x 23,60 cm 

visgraat 
planken

Original1
Original1

C7011 | C7012 
C15011 | C15012

74,30 x 14,50 cm 
151,80 x 23,60 cm 

visgraat 
planken

SERIE ARTIKELNUMMER AFMETING SPECIFICATIES
Regular1 

Basic
Regular1

XstraLong

6021 |  6024 |  6025 |  6026
2010 |  2040 |  2050 |  2060
2510 |  2540 |  2550 |  2560
18010 | 18040 | 18050 | 18060 

60,96 x 15,24 cm
121,90 x 22,80 cm
121,90 x 22,80 cm
182,90 x 22,80 cm

visgraat 
dikte 2,00 mm
planken
planken dikte 3,00 mm

Tapis 
Basic
Tapis

4001 | 4003 | 4005 | 4007 
4210 | 4230 | 4250 | 4270
4010 | 4030 | 4050 | 4070 

40,64 x 10,16 cm 
121,90 x 22,80 cm
121,90 x 22,80 cm 

visgraat
dikte 2,00 mm
planken

Regular2

Regular2
6031 | 6032* | 6033* | 6034 
3010 | 3020* | 3030* | 3040 

60,96 x 15,24 cm 
121,90 x 22,80 cm
 

visgraat
planken

Premium
Premium

7001* | 7004* | 7005 | 7006 
70010* | 70040* | 70050 | 70060

60,96 x 15,24 cm 
121,90 x 22,80 cm 

visgraat 
planken

Chevron
Chevron
Chevron

6041* | 6042* | 6043 | 6044
6541 | 6542 | 6543 | 6544
12041* | 12042* | 12043 | 12044

60,96 x 15,24 cm
57,15 x 11,43 cm
121,90 x 22,80 cm

visgraat 
Hongaarse punt
planken

XstraLong
XstraLong

9070   | 9080   | 9090   | 9100 
18070 | 18080 | 18090 | 18100

91,44 x 15,24 cm
182,90 x 22,80 cm

visgraat dikte 3,00 mm
planken dikte 3,00 mm

Rustique
Rustique

7551* | 7552* | 7553* | 7554* | 7555* 
15051* | 15052* | 15053* | 15054* | 15055*

74,90 x 15,00 cm 
151,70 x 22,8 cm

visgraat 
planken

Original1
Original1 

7011* | 7012* | 7013 | 7014 
15011* | 15012* | 15013 | 15014

60,96 x 15,24 cm 
151,70 x 22,80 cm 

visgraat 
planken

Original2
Original2

7541 | 7542 | 7543 | 7544 | 7545 | 7546 
15041 | 15042 | 15043 | 15044 | 15045 | 15046
 

76,20 x 15,24 cm 
152,40 x 22,80 cm 
 

visgraat 
planken

Stone 
Stone

9011 | 9012 
4511* | 4512*

91,44 x 91,44 cm
91,44 x 45,72 cm

tegels
tegels 

Stone
Loose Lay 

10012 | 10013* | 10021 | 10022* | 10023* | 10024
LL200 | LL210 | LL220 | LL230 | LL240 | LL250

100 x 100 cm
100 x 100 cm

tegels
tegels 

DRYBACK

*deze items zijn verkrijgbaar in zowel dryback als Rigid Click

70010

RIGID CLICK

COLLECTIEVERBANDEN

overzicht verbanden
per dessin in diverse uitvoeringen

Alle dryback planken worden standaard geleverd met een dikte van 2,50 mm m.u.v. Basic serie en XstraLong serie. Alle Rigid Click planken worden standaard geleverd met een dikte van 6,00 mm.



4746

INSPIRATIE

Raak geïnspireerd door Therdex in de praktijk. Van sfeervolle woonhuizen 
tot zakelijke projecten. Elk met hun eigen karkateristieke eigenschappen.

Therdex in de praktijk

6032



4948

WOONHUIS INSPIRATIE

Vloer 6541
Gerealiseerd door Designa Architectuur



5150

WOONHUIS INSPIRATIE

Vloer 6041



5352

WOONHUIS INSPIRATIE

Vloer 15011



5554

WOONHUIS INSPIRATIE

Vloer 10031



5756

WOONHUIS INSPIRATIE

Vloer 6032



5958

WOONHUIS INSPIRATIE

Vloer 10042



6160

WOONHUIS INSPIRATIE

Vloer 6544
Gerealiseerd door Brugmans Groep



6362

WOONHUIS INSPIRATIE

Vloer 70010
Gerealiseerd door Studio Zuyd



6564

MARIËL HAIRSTYLING, RAALTE

Vloer 10013
Gerealiseerd door Haarco



6766

NVAO, DEN HAAG

Vloer 2550
Gerealiseerd door Void Interieurarchitectuur



6968

7001

Woonhuis inspiratie | 44

DE KAAIHOF, GENEMUIDEN

Vloer 6043



7170Woonhuis inspiratie | 42

VAN DER VALK, APELDOORN

Vloer 7004



7372

Gerealiseerd door Valk Design
ACTIVE VASTGOED, ARNHEM

Vloer 7001



7574

TECHNISCHE   
SPECIFICATIES

Bekijk per serie alle technische specificaties via 
onderstaande QR-code.

www.therdex.nl/dealers

Altijd een Therdex dealer bij u in de buurt. 
Het dealernetwerk bestaat uit een groot aantal winkels verspreid over heel Nederland. De adviseurs 
weten alles van PVC vloeren en kennen de Therdex collecties door en door. 

Breng gerust een bezoek, onze dealers adviseren u graag.

VIND UW DEALER



Therdex PVC vloeren | Sasdijk 14 | 8281 BM Genemuiden | Nederland 
+31 (0)38 385 7373 | info@therdex.nl | www.therdex.nl

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Zet- en drukfouten voorbehouden. De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Wij adviseren u 
dan ook uw keuze te bepalen aan de hand van stalen. U kunt deze gratis en vrijblijvend opvragen bij uw dealer of via www.therdex.nl.


