


Affordable Texture PlusBetter Than Teak II Seagrass

INFINITY LUXURY WOVEN VINYL
Infinity is voorzien van een unieke vinyl 
foam rug die het voor diverse 
ondergronden ideaal maakt. Infinity 
Luxury Woven Vinyl is sterk, comfortabel, 
modern, gemakkelijk in gebruik en een 
uitstekende keuze voor de sectoren 
watersport, projectbouw, horeca, gezond-
heidszorg en winkels, en zelfs voor thuis.

Infinity is eenvoudig te reinigen, UV- en 
vlekbestendig, vuilafstotend, droogt snel 
en omvat een antimicrobiële en
antibacteriële technologie die de groei 
van bacteriën tegengaat.

Het materiaal is bestand tegen benzine-, 
diesel- en motorolie en niet gevoelig
voor vogel- en spinnenpoep.

Vergeleken met andere soorten
vloerbedekking zijn de onderhoudskosten 
op lange termijn laag.

Het materiaal is duurzaam, geluid- 
dempend en 100% recyclebaar.

100% geweven vinyl
100% vinyl foam backing

Breedte:
3,00 meter 

Toepassing:
Zowel commercieel als recreatief voor
boten, caravans, auto’s, woningen, 
zwembaden, tuinen, winkels en
beursvloeren.

Samenstelling:

IN- & OUTDOOR

Voor een volledig kleurenoverzicht en inspirerende voorbeelden: www.marineflooring.eu





Marine Tuft Teak Suede CreamMarine Tuft Teak Black Marine Tuft Teak Cream

MARINE TUFT CARPETS IN- & OUTDOOR
Marine Tuft is een unieke, stijlvolle, 
comfortabele en duurzame in- en outdoor 
vloerbedekking. Deze is uitgevoerd in
een maritieme look en daardoor
uitermate geschikt voor toepassing in 
de maritieme sector/watersport.

De Marine Tuft producten zijn gemaakt 
van hoogwaardige materialen; de UV-, 
(zee- en chloor)waterbestendigde vezels 
en de waterdoorlatende Aquabac
onderkant zorgen voor een brede en 
duurzame toepasbaarheid.
 

Marine Tuft vloerbedekking is zacht voor 
uw voeten, eenvoudig schoon te maken, 
licht van gewicht, geluidabsorberend en 
warmtebestendig.

Marine Tuft kan zowel los gelegd als 
verlijmd worden en is geschikt voor boten, 
caravans, woningen, bij zwembaden, in 
tuinen en serres, winkels en beursvloeren.

Polypropyleen met Aquabac onderkant 
100% waterproof geverfde BCF-vezels 

Breedte:
1,95 en 3,95 meter 
(kleurafhankelijk, zie website) 

Toepassing:
Zowel commercieel als recreatief voor
boten, caravans, auto’s, woningen,
zwembaden, tuinen, winkels en
beursvloeren.
(intensief woongebruik, licht kantoorgebruik)

Samenstelling:

Voor een volledig kleurenoverzicht en inspirerende voorbeelden: www.marineflooring.eu



Marine Tuft Teak Suede CreamMarine Tuft Teak Black Marine Tuft Teak Cream

MARINE TUFT CARPETS IN- & OUTDOOR
Marine Tuft is een unieke, stijlvolle, 
comfortabele en duurzame in- en outdoor 
vloerbedekking. Deze is uitgevoerd in
een maritieme look en daardoor
uitermate geschikt voor toepassing in 
de maritieme sector/watersport.

De Marine Tuft producten zijn gemaakt 
van hoogwaardige materialen; de UV-, 
(zee- en chloor)waterbestendigde vezels 
en de waterdoorlatende Aquabac
onderkant zorgen voor een brede en 
duurzame toepasbaarheid.
 

Marine Tuft vloerbedekking is zacht voor 
uw voeten, eenvoudig schoon te maken, 
licht van gewicht, geluidabsorberend en 
warmtebestendig.

Marine Tuft kan zowel los gelegd als 
verlijmd worden en is geschikt voor boten, 
caravans, woningen, bij zwembaden, in 
tuinen en serres, winkels en beursvloeren.

Polypropyleen met Aquabac onderkant 
100% waterproof geverfde BCF-vezels 

Breedte:
1,95 en 3,95 meter 
(kleurafhankelijk, zie website) 

Toepassing:
Zowel commercieel als recreatief voor
boten, caravans, auto’s, woningen,
zwembaden, tuinen, winkels en
beursvloeren.
(intensief woongebruik, licht kantoorgebruik)

Samenstelling:

Voor een volledig kleurenoverzicht en inspirerende voorbeelden: www.marineflooring.eu



Nautifloor Walnut & HollyNautifloor Teak & Holly Nautifloor Mahogany & Holly

Voor een volledig kleurenoverzicht en inspirerende voorbeelden: www.marineflooring.eu

NAUTIFLOOR VINYL FLOORING
Nautifloor is een pvc vloerbedekking
met teak uitstraling van slechts 2 mm dik 
voor binnen en buiten. Nautifloor is niet 
alleen ontwikkeld voor de watersport, 
maar tevens te gebruiken in hotels, 
restaurants, winkels en ook in woningen.

In tegenstelling tot vinyl vloeren met 
papier of vilt backing wordt Nautifloor 
geproduceerd met een stabiele backing 
die zelfs in extreem warme of koude 
temperaturen niet scheurt.
 

Nautifloor is flexibel, 100% waterdicht en 
zeer slijtvast. Daarnaast is het materiaal 
vlekbestendig en heeft Nautifloor 
uitstekende antislipeigenschappen. Het 
materiaal is zeer duurzaam en voldoet 
aan hoge brandklasses (IMO A652).

100% vinyl
100% polyester knitted backing

Breedte:
1,80 meter 

Toepassing:
Zowel commercieel als recreatief voor
boten, caravans, auto’s, woningen,
zwembaden, tuinen, winkels en
beursvloeren.

Samenstelling:

IN- & OUTDOOR





MARINE FLOORING
•  MarineFlooring.EU

•  info@VyvaFabrics.nl

•  Tel: +31 (0)20-6599523


