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Natuurgetrouwe 
vloeren
De veelzijdige collectie PVC vloeren van TFD hebben natuurgetrouwe decors. Er wordt onder 
meer gebruik gemaakt van een register embossing plankafwerking. Daarmee bedoelen we dat 
het reliëf van de plank overeenkomt met de print. Dit wordt ook wel Embossed In Register (EIR) 
genoemd. Door nieuwe innovatieve technieken is de nerf goed zichtbaar en voegt voelbaar 
diepte en karakter toe aan de vloer. De vloeren hebben prachtige structuren zoals hout, steen, 
beton en marmer, in een uitgebreid kleurenpalet.

Onze designers vinden hun creatieve inspiratie in de natuur en volgen de belangrijke trends 
op het gebied van mode, interieurdesign en architectuur. Door het combineren van unieke 
vooruitstrevende technieken, kleurbehandelingen en gelaagdheid voor de plankafwerking 
(mat, glanzend of satin) is er een verrassende collectie natuurgetrouwe vloeren ontwikkeld.

U vindt bij TFD natuurgetrouwe 
PVC vloeren met unieke designs  
          voor elk interieur, zowel trendy,  
        industrieel, modern, landelijk en klassiek.
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TFD een 
bewuste keuze
Een vloer bepaalt direct de totale sfeer van de ruimte in een leefomgeving, ongeacht of het een 
woonruimte of een werkplek is. Een bewuste keuze voor gebruiksgemak, kwaliteit, duurzaam-
heid en toepassingsmogelijkheden maken dat de vloer ook uw persoonlijkheid weergeeft.  
TFD is al jarenlang een expert in productie van PVC vloeren. Deze zijn natuurgetrouw in hout 
en steen decor , warm en eigentijds, oogstrelend zacht en slijtvast hard en toch opvallend 
dempend. Met een TFD vloer komt een ruimte tot leven.

Duurzaam en toekomstgericht
We streven naar duurzaamheid, een schone productie, goede arbeidsvoorwaarden voor onze 
medewerkers en weigeren elke vorm van kinderarbeid. TFD vloeren bestaan louter uit zoge-
naamd Virgin PVC’s. Dit zijn pure eerste kwaliteit PVC’s, niet vervuild door mindere kwaliteiten. 
Onze PVC vloeren kunnen voor 100% worden gerecycled. Dit is hoe we de toekomst zien, zorg-
dragen voor het milieu en het welzijn van onze klanten.

Voor particuliere en projectmatige 
toepassingen
Dankzij de vele toepassingsmogelijkheden en de ruime keuze aan designs, bieden wij met onze 
PVC vloeren voor elk wat wils. Met installatiemogelijkheden zoals verlijmen, just click, loose 
lay of ons unieke magnetische systeem, kiest u altijd een vloer die voldoet aan uw behoeften. 
Het TFD systeem is geschikt voor gebruik op alle soorten ondervloeren.

 
TFD een bewuste keuze voor een comfortabele, duurzame vloer! 

 ■ Eenvoudig onderhoud en kostenbesparend
 ■ Vocht- en vuilbestendig
 ■ Geluidsreductie
 ■ Anti-allergie
 ■ Geschikt voor vloerverwarming en -verkoeling



Espina

Espina
Balance

Marble  Marble

Nieuw in 
de collectie
De collectie PVC vloeren van TFD wordt regel-
matig uitgebreid met nieuwe vloeren, dessins 
en kleuren. Onderstaande vloeren zijn nieuw 
in ons assortiment.

Net als alle vloeren in onze collectie zijn deze 
nieuwe PVC vloeren van Virgin PVC’s en niet 
vervuild door mindere kwaliteiten.

Ook deze nieuwe vloeren kunnen worden 
gerecycled.
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Futura 39-3Futura 39-1 Futura 39-5

Futura 40-6

Futura 40-8

Futura 39-2 Futura 39-12

Futura 

 4xFutura 
Size: 228 x 1524 mm
Thickness: 2,5 mm
Wearlayer: 0,55 mm
Package content: 4,18 m²

De Futura collectie van TFD heeft een matte optiek, een verfijnde embossing 
en een natuurgetrouw design. De diverse tinten matchen goed met lichte 
en donkere houtsoorten. De plank sluit aan bij de huidige trend ontwikke-
ling om verschillende woonstijlen te combineren. Daarnaast vergroot de 
lengtewerking van de 1,5 m planken de optische beleving van de ruimte.
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Easy 2 Easy 3

Easy 4

Easy

 4xEasy 
Size: 228 x 1219 mm
Thickness: 2,5 mm
Wearlayer: 0,55mm
Package content: 3,34 m²

Deze plank is licht van karakter. De Easy weer-
spiegelt ongecompliceerd genieten. Door de 
verfijnde structuur is deze vloer toepasbaar in 
verschillende woonstijlen. De Easy verbindt de 
diverse elementen van je interieur moeiteloos 
met elkaar. Deze vloer past zich makkelijk aan 
zijn omgeving aan en geeft je interieur een 
zachte, uitnodigende en vriendelijke uitstra-
ling. Daarnaast is de Easy, zoals al onze PVC 
vloeren, zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig 
in onderhoud.



10 Experience 3



11

Experience 2 Experience 1

Experience 7

Experience 4

Experience 3 Experience 6

Experience

 4xExperience 1 & 2
Size: 229 x 1219 mm
Thickness: 2,5 mm
Wearlayer: 0,55 mm
Package content: 3,34 m²

 4xExperience 3, 4, 5, 6
Size: 229 x 1498 mm
Thickness: 2,5 mm
Wearlayer: 0,55 mm
Package content: 4,11 m²

Het doorleefde karakter van deze PVC vloer weerspiegelt een verhaal. 
De tekening van deze planken wekt de indruk dat ze al een heel leven 
achter zich hebben. Door de uitstraling van eerdere bewerking wordt deze 
beleving versterkt. De Experience komt goed tot zijn recht in een indus-
triële woonstijl die gekenmerkt wordt door natuurlijke en stoere elementen. 
Door de neutrale kleuren met opvallende accenten combineert deze vloer 
goed met materialen zoals metaal, staal, leer, beton, bakstenen en hout.
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Stone 1

Stone 8
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Creative Stone 

MS Stone 1609

MS Stone 1614

 4xMS Stone / Stone
Size: 914 x 914 mm
Thickness: 2,5 mm
Wearlayer: 0,55 mm
Package content: 4,18 m²  / 3,34

Deze vloer onderscheidt zich door een gedurfd 
design, hetgeen zorgt voor een creatieve uitstra-
ling van je interieur. De Creative Stone heeft een 
uitgesproken karakter door de speciale bewerkin-
gen van de ‘stone look’. Het geoxideerde effect 
en verweerde beton geven een experimenteel 
en verrassend beeld in de ruimte en komt vol-
ledig tot zijn recht in een industriële woonstijl. 
De bijzondere afwerking geeft deze PVC vloer 
een rijke uitstraling. Laat je inspireren door de 
eindeloze mogelijkheden van deze vloer.
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Firm 8 Firm 4

Firm 5 Firm 6

Firm

 4xFirm
Size: 229 x 1498 mm
Thickness: 2,5 mm
Wearlayer: 0,55 mm
Package content: 4,11 m²

Deze plank heeft een stevige en 
robuuste uitstraling. Hij weerspie-
gelt het buitenleven. De duidelijke 
tekening en embossing van de vloer 
heeft een natuurgetrouw karakter. 
Met de Firm haal je het buitengevoel 
naar binnen. Deze PVC vloer brengt 
de beleving van de natuur in huis. 
Hij sluit goed aan bij de trend om in 
interieurstijlen gebruik te maken van 
natuurlijke vormen, grote kamerplan-
ten en onafgewerkte materialen. De 
Firm brengt het interieur tot leven.
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Heritage

Elements

Rigid Core
Maak kennis met de nieuwe click vloeren van TFD. De sterke Rigid Just Click PVC vloer is toepasbaar in zowel 
de particuliere als de projectmarkt. Ze combineren het beste van twee werelden: het gebruiksgemak van PVC 
en het eenvoudige legproces van een clickvloer. Rigid Just Click is 5 mm dik met een slijtlaag van 0,55 mm.

De designs hebben mede door de embossing een natuurgetrouwe uitstraling. De Rigid Core collectie is sterk en 
stabiel.

Net als bij de productie van (dryback) PVC vloeren gebruiken we ook voor onze Rigid collectie een receptuur 
zonder ftalaten als weekmakers. In plaats daarvan hebben we gekozen voor alternatieven die niet schadelijk zijn 
bevonden voor de volksgezondheid en het milieu. Al onze vloeren bestaan uit Virgin PVC’s. Dit zijn pure eerste 
klas PVC’s die niet vervuild zijn door mindere kwaliteiten. Waardoor deze PVC vloeren 100% recyclebaar zijn.

Onze vloeren zijn klaar voor de toekomst.

Just Click collectie



17

Steady

Living

Opbouw 
Rigid 
Just Click 
plank

UV-coating

Transparante toplaag 0,55 mm dik

Design filmlaag

Rigid core PVC-laag

Geluidsisolatielaag
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B

A

C

Heritage
Rigid Just Click

A BC

Heritage 6

A BC

Heritage 2

A BC

Heritage 3

A BC

Heritage 7

 4xHeritage A
Size: 126 x 1492 mm
Thickness: 5,5 mm
Wearlayer: 0,55 mm
Package content: 2,26 m²

 4xHeritage B
Size: 178 x 1492
Thickness: 5,5 mm
Wearlayer: 0,55 mm
Package content: 2,13 m²

 4xHeritage C
Size: 230 x 1492 mm
Thickness: 5,5 mm
Wearlayer: 0,55 mm
Package content: 2,06 m² / 2,75 m²

De Heritage behoort tot de Just Click collectie. De warme uitstraling is kenmerkend voor deze plank. De Heritage 
ademt een vol en rijk karakter door de diverse kleurschakeringen. Deze PVC vloer geeft een geschiedenis mee 
aan je interieur. Als karakteristiek element sluit de Heritage goed aan bij een woonstijl met stoere en vintage 
accenten waar onverwachte combinaties de boventoon voeren. Deze vloer past bij de woontrend om materialen 
zoals grove stoffen, geschuurd leder, onafgewerkt hout en verschillende soorten natuursteen naar hartenlust te 
combineren.

Size B: 178 x 1492 mm

Size A: 126 x 1492 mm

Size C: 230 x 1492 mm

Ook leverbaar 
als dry back
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Elements
Rigid Just Click

B B BB B BA A A

Elements 1603 Elements 1605 Elements 1608

B

A  4xElements A
Size: 115 x 610 mm
Thickness: 5,5 mm
Wearlayer: 0,55 mm
Package content: 2,09 m²

 4xElements B
Size: 228 x 1219 mm
Thickness: 5,5 mm
Wearlayer: 0,55 mm
Package content: 2,23 m²

De Elements behoort tot de Just Click collectie. Deze PVC vloer heeft een ‘natural stone’ uitstraling. Als door 
de aardse elementen gevormd en geslepen, heeft de Elements een solide en zacht karakter. De schakering van 
aardse kleuren en de uitstraling van eerlijk en natuurlijk materiaal vormen een pure basis voor je interieur. Door 
deze vloer te combineren met onbewerkt hout, linnen en zwart staal ontstaat een evenwichtig beeld in de ruimte 
wat een gevoel van rust en ontspanning geeft.

Size B: 228 x 1219 mm

Size A: 115 x 610 mm
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Living
Rigid Just Click

Living 1606 Living 1605 Living 1604 Living 1613

 4xLiving
Size: 178 x 1792 mm
Thickness: 5,5 mm
Wearlayer: 0,55 mm
Package content: 1,92 m²

De Living behoort tot de Just Click 
collectie. Deze plank past goed in 
een licht leefklimaat. Waar genieten 
van het moment en gevoel van vrij-
heid een levenskunst is. De luchtige 
uitstraling van de Living zorgt voor 
een huiselijke sfeer. Deze PVC vloer 
is goed toepasbaar bij uitbundige 
woonstijlen en zorgt door zijn neu-
trale kleurstelling voor samenhang 
in de ruimte. Hij kan moeiteloos 
gecombineerd worden met kleur-
rijke en zachte materialen waardoor 
je interieur een optimistisch, warm 
en stralend karakter krijgt. Daarnaast 
vergroot de lengtewerking van de 
extra lange planken (1,79) de opti-
sche beleving van de ruimte.
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Steady
Rigid Just Click

B

A

B BB BA A

Steady 5406 Steady 5402

 4xSteady A
Size: 115 x 610 mm
Thickness: 5,5 mm
Wearlayer: 0,55 mm
Package content: 2,09 m²

 4xSteady B
Size: 228 x 1219 mm
Thickness: 5,5 mm
Wearlayer: 0,55 mm
Package content: 2,23 m²

De Steady behoort tot de Just 
Click collectie. Deze vloer met 
een robuuste beton uitstra-
ling geeft een stevige basis 
aan je interieur. Door de 
getekende structuur van de 
Steady wordt een krachtig 
interieurbeeld neergezet. 
Deze PVC vloer past bij de 
rauwe sfeer die weerspiegeld 
wordt in onder andere een 
industriële woonstijl. Wan-
neer de Steady wordt gecom-
bineerd met geruwd metaal, 
staal en leer, komt deze vloer 
het beste tot zijn recht. 

Size B: 228 x 1219 mm

Size A: 115 x 610 mm
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Ossis Rigid
Rigid Just Click

Ossis Ridid R02 Ossis Rigid R05

Ossis Rigid R06 Ossis Rigid  R08 Ossis Rigid R10

Ossis R02/ R05/ R06/ R08/ R10
Size: 120 x 720 mm
Thickness: 6,0 mm
Wearlayer: 0,55 mm
Package content: 0,86 m² 

Verkrijgbaar in visgraat

De Ossis Rigid collectie van TFD is een 
vloer die in visgraat patroon gelegd 
kan worden. Dan liggen de planken 
schuin en haaks tegen elkaar. Het 
trapsgewijze patroon lijkt op de graat 
van een vis – vandaar de naam. De 
wat smallere planken, liggen onder 
een hoek van 90 graden tegen elkaar. 
Met de Ossis visgraat vloer collectie 
creëer je dynamiek in de ruimte en 
het patroon geeft een tijdloze en 
luxe uitstraling aan je interieur.



Ossis 18Ossis 16 Ossis 17 Ossis 18
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Ossis 5

Ossis 4

De Ossis collectie kan als vis-
graat patroon en ook als rechte 
plank, of een combinatie van 
beide geïnstalleerd worden.  
Met of zonder borderstrook en 
voegstrip voor een mooi con-
trast. De verschillende kleurtin-
ten kunnen ook gecombineerd 
worden voor een levendige uit-
straling.



Ossis 6 Ossis 7260-3Ossis 7260-2

Ossis 4 Ossis 5 Ossis 6

Ossis 5

Ossis 16 Ossis 17 Ossis 18

Ossis 7260-2 / 7260-3
Size: 101,6 x 609,6 mm
Thickness: 3,0 mm
Wearlayer: 0,70 mm
Package content: 3,34 m² (1,2,3)
 2,97 m² (16, 17, 18)

Verkrijgbaar in visgraat

 4xOssis 4 / 5 / 6 / 16 / 17 / 18
Size: 101,6 x 609,6 mm
Thickness: 2,5 mm
Wearlayer: 0,55
Package content: 3,96 m² / 2,97 m²

Ook leverbaar in lange planken
19009 (Ossis 4)          1616-9  (Ossis 16)
19010 (Ossis 5)           1617-9 (Ossis 17)
19011 (Ossis 6)           1618-9 (Ossis 18)

Size: 228 x 1219 mm
Thickness: 2,5 mm
Wearlayer: 0,55 mm
Package content: 3,34 m² / 4,14 m²

Er zijn ook bredere planken van Ossis 4,5 en 6 
beschikbaar waarmee een grotere (wal)visgraat 
patroon gelegd kan worden. 
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Hungarian Point 1616 Hungarian Point 1617

Hungarian Point 1618 Hungarian Point 1628

Hungarian Point

 4xHungarian Point
Size: 133,4 x 800,1 mm
Thickness: 2,5 mm
Wearlayer: 0,55 mm
Package content: 2,67 m² 

Het zigzagpatroon van de Hongaarse 
punt brengt visuele dynamiek in 
de optische beleving van de vloer. 
Het is van oorsprong een klassiek 
legpatroon wat nu weer helemaal 
actueel is. Hij past goed in een strak 
en modern interieur. Ten opzichte 
van de visgraat legmethode komt de 
Hongaarse punt visueel rustiger over 
in de ruimte. Het is een vloer met 
impact en een bijzonder stijlelement 
in elk interieur.
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Woven L+
Bij deze vloer is design met technologie verweven. De Woven is gemaakt van  geweven 
PVC garen. Door de sterke vezel en de fijne weving is de vloer zeer geschikt voor 
intensief gebruik en duurzaam qua levensduur. De EPT™ toplaag behandeling zorgt 
voor een antibacteriële bescherming. De oppervlakte van de vloer voelt zacht aan en 
is geluiddempend, makkelijk te reinigen en beschermd tegen verkleuring. Deze vloer 
moet verlijmd worden. Daarnaast draagt de betrouwbare EPT™ core structuur bij aan 
de stabiliteit van de Woven. Voor de productie van deze vloer wordt een receptuur 
zonder ftalaten als weekmakers gebruikt. In plaats daarvan is er gekozen voor alter-
natieven die niet schadelijk zijn bevonden voor de volksgezondheid en het milieu. 
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Ombre  
401

Herringbone 
501

Ombre  
402

Herringbone 
502

Ombre  
403

Herringbone 
503

Ombre  
404

Herringbone 
504

Ombre  
405

Herringbone 
505

Ombre  
406

Herringbone 
506

Woven L+

 Woven L+

Size: 250 x 1000 mm
Thickness: 3,0 mm
Package content: 4,00 m²
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7260-3

7260-2

Style Register 

7260-4

7260-13

7260-14

 4x7260dryback (verlijmbaar)
Size: 228 x 1219 mm
Thickness: 3,0 mm
Wearlayer: 0,7 mm
Package content: 3,34 m² 

Verkrijgbaar in 3,0 mm Register 

dryback (verlijmbaar) en Rigid 

Core 5.0 mm x 0.3 mm.
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7260-12

 4xRigid Core 7260
Size: 218 x 1210 mm
Thickness: 4,0 mm + 1,0 mm IXPE
Wearlayer: 0,3 mm
Package content: 2,64 m² 

UV-coating
Transparante toplaag
Design filmlaag
Rigid PVC-laag
Geluidsisolatielaag
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PRO 1

PRO 11

PRO 6

PRO 7
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PRO 2

PRO 10PRO 9

PRO 3 PRO 4

PRO 12

Style Pro

PRO 5

PRO 13

PRO 7 PRO 8

 4xPRO 
Size: 228 x 1219 mm
Thickness: 2,5 mm
Wearlayer: 0,55 mm
Package content: 3,34 m²

Een collectie vloeren met een zeer natuurlijke hout-
structuur. Ervaar de look van een houten vloer en de 
comfort van een PVC vloer!
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PRO SHARON 1

PRO SHARON 2 PRO SHARON 3

PRO SHARON 4 PRO SHARON 5

Style Pro Sharon

 4xPRO SHARON
Size: 457 x 914 mm
Thickness: 2,5 mm
Wearlayer: 0,55 mm
Package content: 3,34 m²

Voel en zie de natuurlijke steenstructuur van 
een TFD vloer. Deze vloer is leverbaar in een 
Dry-Back versie (verlijmbare vloer).
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Concrete 9 Concrete 10

RM 3110 TFD-3398

RM 3110

Style Stone & Marble

TFD 1350

 4xRS 631 / RM 3110 / TFD-3398
Size: 457 x 610 mm
Thickness: 2,5 mm
Wearlayer: 0,55 mm
Package content: 3,34 m²

 4xConcrete
Size: 914 x 914 mm
Thickness: 2,5 mm
Wearlayer: 0,55 mm
Package content: 3,34 m²



Marble  Color Marble  Light Grey

Marble Antraciet

39

Marble Nero Marble Pure 2Marble Pure 1

Marble Pure 2

 4xMarble stone
Size: 914 x 914 mm
Thickness: 2,5 mm
Wearlayer: 0,55 mm
Package content: 3,34 m²
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Pro+ 46-1Pro+ 14 Pro+ 45-2 Pro+ 45-4

Pro+ 14

1.5 Plank

 4xPro+ 45-2 / 45-4 / 46-1
Size: 228 x 1524 mm
Thickness: 2,5 mm
Wearlayer: 0,55 mm
Package content: 3,48 m²

 4xPro+ 14
Size: 228 x 1499 mm
Thickness: 2,5 mm
Wearlayer: 0,55 mm
Package content: 4,11 m²
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TFD-3904 TFD-93009

TFD-93009

Style 3 mm

 4xStyle 3mm 
Size: 228 x 1219 mm
Thickness: 3,0 mm
Wearlayer: 0,7 mm
Package content: 3,34 m²
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Touch Leather

1603 LZ01

LZ03LZ04

Black White

 4xBlack & White
Size: 457 x 457 mm
Thickness: 3,0 mm
Wearlayer: 0,7 mm
Package content: 3,34 m²

 4xLZ & 1603
Size: 305 x 305 mm
Thickness: 3,0 mm
Wearlayer: 0,7 mm
Package content: 1,86 m²
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Espina 1



Espina 3 Espina  4 Espina 5 Espina 6

45

Espina 3Espina 1

Espina 4 Espina 5 Espina  6 

Espina 1

Espina

 2xEspina (visgraat)
Size: 150 x 750 mm
Thickness: 2,5 mm
Wearlayer: 0,55 mm
Package content: 4,05 m²

 2xEspina (lange plank)
Size: 228 c 1524 mm
Thickness: 2,5 mm
Wearlayer: 0,55 mm
Package content: 4,86 m²

De producten van TFD inspireren en nodigen uit 
tot het bedenken van creatieve vloeren. 

Niet alledaags maar zeker anders en inspirerend. 
Denk eens aan een gekke accent kleur.

Uit creatieve en inspirerende designs is de Espina 
gekomen. Deze collectie is verkrijgbaar als vis-
graat en als lange plank. De Espina is een mooie 
collectie met een natuurlijke uitstraling. Deze 
collectie kent vijf kleuren, waardoor hij goed te 
combineren is met verschillende interieuren.



46 Artep 4
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Artep 1

Artep 2 Artep 3

Artep 4 Artep 5

Innovative Stone

 4xArtep
Size: 457 x 610 mm
Thickness: 3,0 mm
Wearlayer: 0,7 mm
Package content: 3,34 m²

 4xArtep 2 / 3 / 4 / 5 (dryback)
Size: 457 x 610 mm
Thickness: 2,5 mm
Wearlayer: 0,55 mm
Package content: 4,18  m²

Deze Innovative Stone vloer kan ook met het 
unieke TFD magnetisch systeem aanbracht 
worden.

(Ook leverbaar als dry back)
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Balance 3606 Balance 3614

Balance 3618

Balance 3616 Balance 3617
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Balance  3602

Balance

Balance 3603

 4xBalance
Size: 2300 x 1500 mm
Thickness: 2,0 mm
Wearlayer: 0,3 mm
Package content: 0 m²

In tijden waarin duurzaamheid een steeds 
belangrijkere rol speelt, is het terecht dat een 
bedrijf als TFD, dat zeer begaan is met de natuur, 
een moderne, duurzame Ecologische  collectie in 
haar productportfolio heeft.

Naast de belangrijkste eigenschap dat de 
Balance collectie Pvc-vrij is, heeft deze ondanks 
de geringe totale dikte van slechts 2 mm en een 
slijtlaag van 0,3 mm een gebruiksklasse 43! Dit is 
dezelfde serviceklasse als onze vloeren met een 
slijtlaag van 0,7.

Dit betekent dat de balans op alle gebieden 
inzetbaar is.



Goud
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914 x 30 x 30 mm /  
914 x 30 x 25 mm

Strips

Bruin

Zilver

Grijs

Zwart
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LVT FIX 1.8

Rollijm
TFD Rollijm
TFD heeft voor hun PVC vloeren een speciale lijm ontwikkeld. 
Hiermee wordt uw vloer snel en vast aan de ondergrond verlijmd. 
Dit kan zowel op een bestaande geëgaliseerde betonnen vloer 
als op een ondervloer. De speciale TFD Rollijm is afgestemd op 
verwerkings- en gebruiksgemak. Zelfs door veelvuldig gebruik 
van rollende bureaustoelen blijft uw vloer perfect vast liggen. 
Verlijmen is een snelle legmethode en de PVC vloer is eenvoudig 
te verwisselen. 
Deze milieuvriendelijke lijm is vrij van oplosmiddelen en bevat 
geen allergenen.

Deze 1,8 mm ondervloer vormt een solide basis voor onze collectie 
PVC vloeren. Op de zelfplakkende zijde kunnen de PVC planken 
direct gelegd worden. Tevens zorgt hij voor een egale basis zodat 
egaliseren niet meer nodig is bij oneffenheden minder dan 0,3 mm. 
Zo kan binnen een dag de gehele vloer worden gemonteerd. Naast 
de geluiddempende werking van 15 db, de thermische weerstand 
en bescherming tegen vocht heeft deze ondervloer een uitste-
kende dynamische belasting. De LVT FIX is ook zeer geschikt voor 
vloerverwarming. 

Cleaning
TFD Cleaner
Een PVC vloer van TFD is eenvoudig te onderhouden. Regelmatig 
stofzuigen en dweilen met TFD Cleaner houdt uw vloer als nieuw. 
Dus geen dure halfjaarlijkse polishbeurt nodig! Uw vloer blijft 
gewoon mooi. Zonder extra werk.
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Pluspunten van 
een TFD vloer

Duurzaam en recyclebaar
TFD vloeren bestaan uit zogenaamde Virgin PVC’s. Dat wil zeggen dat het de eerste 
kwaliteit PVC’s zijn, puur en niet vervuild door mindere kwaliteiten. Dit betekent 
dat onze PVC vloeren voor 100% kunnen worden gerecycled waarmee weer een 
ander product kan worden gemaakt. Zo denken wij aan de toekomst!

Geschikt voor vloerverwarming & verkoeling
De PVC vloeren van TFD zijn bijzonder geschikt om te gebruiken met vloer-
verwarming. En in combinatie met de juiste ondervloer maakt u efficiënt gebruik 
van deze warmte. De richtlijn voor PVC is dat de temperatuur aan de onderzijde 
van de vloer niet hoger mag zijn dan 27°C. Een ander voordeel van de TFD PVC 
vloer is dat het omgekeerde ook werkt. De vloer is uitermate geschikt als koeling 
in de zomer. Zo heeft u altijd een behagelijke warmte of verkoeling in huis.

Anti-allergie
De comfortabele vloeren van TFD zijn vocht- en vuilbestendig en hebben een 
extra slijtvaste PU toplaag. Voor mensen (en dieren) met een allergie is het van 
groot belang dat de vloer schoon is. Door het gesloten oppervlak van de PVC 
vloer kunnen stofmijt en vuil zich niet ophopen. Dit voorkomt de uitlokking van 
allergische reacties. Nog een voordeel van de TFD PVC vloer is dat door de bacte-
riostatische eigenschap van PVC de bacteriën op de vloer zich niet vermeerderen.

Vochtbestendigheid en onderhoud
Alle PVC vloeren van TFD zijn waterbestendig en daardoor zeer goed te gebruiken 
in vochtige ruimtes als de keuken of de badkamer. Ook wanneer u huisdieren heeft 
is de PVC vloer van TFD eenvoudig te onderhouden en schoon te maken na een 
ongelukje. Regelmatig stofzuigen is het allerbelangrijkste. Eventueel kunt u nadien 
de vloer dweilen met een pH-neutrale reiniger zonder zeepresidu. 

Wij adviseren onze eigen TFD Cleaner, die speciaal voor onze PVC vloeren  ontwikkeld 
is.
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Schokbestendig en geluiddempend
De PVC vloeren van TFD zijn geschikt voor veelvuldig en veeleisend gebruik. 
Ze zijn bestand tegen hoge punt- en drukbelasting. Dankzij de harde slijtvaste 
laag kunnen dames rustig met hoge hakken over de vloer lopen. En wanneer u 
het meubilair wilt verplaatsen hoeft u niet bang te zijn dat er lelijke drukpunten 
zijn ontstaan. Wél is het belangrijk dat er goede viltdoppen als bescherming onder 
de poten bevestigd zijn. Een PVC vloer van TFD geeft minimaal geluidsoverdracht 
en voldoet aan de internationale geluidsnormen. U kunt rustig een boek lezen 
wanneer de kinderen in de aangrenzende ruimte spelen of TV kijken.

Symbolen en pictogrammen
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Raak geïnspireerd door de vloeren van TFD! Uw dealer staat klaar om 

een afspraak te maken. Ook het compleet vernieuwde TFD Experience 

Center in Dalfsen staat tot uw beschikking. U bent altijd welkom!

Welkom in ons 
Experience Center
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Hoofdkantoor
De Vesting 2
7722 GA Dalfsen
Nederland
Telefoon +31 529 431 466
E-mail info@tfd-floortile.com
Website www.tfd-floortile.com

Kantoor Duitsland

Duitsland
Telefoon +49 651 9976865-0
E-mail info@tfd-floortile.de
Website www.tfd-floortile.com/de
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Hoofdkantoor

De Vesting 2
7722 GA Dalfsen
Nederland
Telefoon +31 529 431 466
E-mail info@tfd-floortile.com
Website www.tfd-floortile.com

Kantoor Duitsland

Vredener Straße 119 (Tijdelijk adres tot augustus 2020)
D-48703 Stadtlohn
Duitsland
Telefoon +49 6502 50600-0
E-mail info@tfd-floortile.de
Website www.tfd-floortile.com/de


