
Duurzame pvc vloeren 
met een zuivere samenstelling

WWW.SENSEPVCVLOEREN.NL

KIES DE VLOER DIE 
PAST BIJ UW INTERIEUR
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LUXE VINYLVLOEREN
SENSE pvc-vloeren zijn luxe vinyl-vloeren voor zowel  

thuis als op het werk. Met een ruime keuze aan kleuren  

en dessins is er voor elke smaak een perfecte match.  

Een vloer is immers zoveel meer dan een vloer,  

het creëert de sfeer die bij u past. 

De vloeren zijn sterk, comfortabel, stil, duurzaam, 

onderhoudsvriendelijk en geschikt voor vloerverwarming 

en -koeling. Tevens zijn de vloeren geschikt voor intensief 

gebruik. De sterke toplaag is extra behandeld met een 

PUR-coating, inclusief een antistatische en antibacteriële 

behandeling.

Kies vandaag nog voor een vloer met de prachtige 

uitstraling en sfeer van hout, betonlook of marmerlook, 

maar met de vele voordelen van pvc.

Benieuwd of de vloer bij uw woning of bedrijf past?  

Neem een kijkje in de toekomst met onze nieuwe 

roomplanner. That makes SENSE!

Duurzame vloeren met een natuurlijke uitstraling,  

zuivere samenstelling en hoge kwaliteit,  

dát zijn de pvc-vloeren van SENSE!

EEN SENSE VLOER 
BRENGT ELKE RUIMTE 
TOT LEVEN

PVC • Betondessin T809 • Houtdessin VL905LAAT U INSPIREREN! BEZOEK DE LOKALE SENSE-DEALER  
OF KIJK OP SENSEPVCVLOEREN.NL
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TRAPRENOVATIE

IS JOUW TRAP VERSLETEN OF 
PAST DIE NIET MEER IN HET 
INTERIEUR?

Door de sterke toplaag en de antislip van 

onze Sense dryback (te verlijmen) vloeren, 

zijn deze uiterst geschikt om een trap een 

nieuw uiterlijk te geven. In dezelfde kleur als 

de vloer of een geheel contrasterende kleur? 

De keuze is aan jou.

De trapneuzen worden afgewerkt met 

speciale trapprofielen. In 2023 komen 

wij met een nieuwe traprenovatie zonder 

profielen!

DE KRACHT  
VAN EEN  
SENSE-VLOER

1.  Extra sterke toplaag  

door PUR-behandeling 

2.  Zuivere, ftalaatvrije  

samenstelling

3.  Voorzien van een  

REACH-zuiverheids certificaat 

4.  Hygiënisch, antibacterieel en 

anti-statisch 

5.  Zeer geschikt i.c.m. 

vloerverwarming en 

vloerkoeling 

6.  Comfortabel door  

warme eigenschap

7. Geluidsarm 

8. Brandvertragend

9. 100% watervast

10. Onderhoudsvriendelijk

Sense is duurzaam, sterk, schoon en geschikt voor vloerverwarming. 

Kies uit verlijmd en zwevend en uit de vele kleuren en dessins in ons 

assortiment. Creëer de sfeer die bij u past. Populaire trends zijn de 

extra brede vloerdelen en de visgraat. Alle vloeren zijn in diverse 

afmetingen leverbaar. Ook traprenovatie is mogelijk.

HOME MAKES SENSE
Een vloer geeft sfeer. In huis en op het werk. Er is een SENSE-vloer 

voor elke woonsmaak en voor elke ruimte. Of u nu van een strak 

interieur houdt, voor een industriële look gaat, een luxe uitstraling 

wilt of juist een warme sfeer wilt creëren, u vindt bij ons voor 

elke leef- en werkomgeving een passende vloer. Wat u ook kiest, u 

kiest altijd voor een sterke, stille en vooral mooie, sfeervolle vloer, 

passend in ieder interieur. Van minimalistisch industrieel tot warm 

landelijk. Laat u inspireren door ons ruime assortiment en creëer uw 

eigen sfeer. 

FEELING MAKES SENSE
Een vloer moet goed voelen. In alle opzichten. SENSE-vloeren voelen 

warm en comfortabel aan, en zijn geschikt voor vloerverwarming en 

vloerkoeling. De vloeren zijn voorzien van een reliëf, waardoor ze het 

gevoel geven van een hout- of steenstructuur. 

CLEAN MAKES SENSE
Een vloer moet schoon en hygiënisch zijn. We hechten veel waarde 

aan gezondheid en milieu. SENSE-vloeren zijn schoon én eenvoudig 

schoon te houden. Omdat we uitsluitend gebruikmaken van 

biologische weekmakers, zijn de vloeren bovendien 100% ftalaatvrij. 

Deze weekmakers zijn volledig afbreekbaar en onschadelijk 

voor gezondheid en milieu. De extra sterke toplaag heeft een 

antibacteriële behandeling ondergaan.

SENSE HEEFT DE PERFECTE VLOER VOOR U!
SENSE-vloeren worden door ons eigen team ontworpen en 

geproduceerd. Op zoek naar een hoogwaardige en comfortabele 

vloer met de uitstraling van echt hout, betonlook of marmerlook? 

Én die een ruimte sfeer en karakter geeft? SENSE staat voor hoge 

kwaliteit, natuurlijke uitstraling en zuivere samenstelling.

PVC • Houtdessin E55 PVC Traprenovatie• Betondessin 807
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“Fijn om hem  

zorgeloos te kunnen  

laten spelen”

“We wilden een vloer waarop ons  

zoontje onbezorgd kan spelen. Een  

vloer, gegarandeerd zonder schadelijke 

stoffen. Die vonden we bij SENSE.  

Mooi meegenomen dat de vloer watervast, 

antislip en onderhoudsvriendelijk is.  

We hebben nog geen minuut spijt gehad  

van onze keuze.”

Wij hechten grote waarde aan gezondheid en milieu. Elke vloer van 

SENSE heeft een 100% zuivere, ftalaatvrije samenstelling en is 

voorzien van een REACH-zuiverheidscertificaat. De sterke toplaag 

is extra behandeld met een pur-coating, inclusief een antistatische 

en antibacteriële behandeling.

EEN SENSE PVC-VLOER  
IS EEN  
GEZONDE KEUZE

ANTI-
BACTERIEEL:
ONBEZORGD
SPELEN OP
EEN SENSE 
PVC VLOER

“Onze vloer kan tegen  

een stootje. En tegen Sam, 

onze hond!”

“We zochten een mooie vloer die hard genoeg 

is en waarop Sam toch niet uitglijdt. Ook 

hygiëne stond hoog op ons wensenlijstje. 

De pvc-vloeren van SENSE zijn robuust, 

waterbestendig, slijtvast, antislip, duurzaam en 

eenvoudig schoon te maken. 

Nog elke dag zijn we blij met deze slijtvaste 

vloer, die voldoende grip geeft en gemakkelijk 

schoon te houden is. De vloer neemt snel de 

kamertemperatuur aan, zodat Sam niet op een 

koude vloer hoeft te liggen. Daarbij opgeteld 

de enorme keuze in dessins en kleuren: voor 

ons niets anders meer!”

100%  
WATERVAST:
ONBEZORGD
IETS MORSEN 
OP EEN SENSE 
PVC-VLOER
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ZUIVERE VINYLVLOEREN
SENSE gebruikt uitsluitend zuivere grondstoffen en 

biologische weekmakers. Ons REACH-certificaat, 

uitgegeven door een onafhankelijk gecertificeerd instituut 

(SGS), bewijst de afwezigheid van schadelijke stoffen voor 

gezondheid en milieu.

De productie van de Sense vloeren vindt plaats conform 

strikte ISO-normeringen waarvoor de fabriek ook 

gecertificeerd is. Veel aandacht wordt besteedt aan de 

CO2 reductie en het afval wordt gebruikt voor energie.

 

De zuivere samenstelling van de Sense vloeren, welke 

gewaarborgd wordt door het REACH certificaat, samen 

met de productie zorgt ervoor dat de vloeren een  

Eco-label mogen dragen. Maar dat is niet de enige 

eigenschap die in het bedrijfsleven telt. Bedrijven en 

instellingen hebben allemaal hun eigen voorkeuren.

 

In de zorgsector wordt vooral gelet op de zuiverheid en 

hygiëne. In kantoren en winkels wordt vaak een hoge 

slijtagewaarde en eenvoudig onderhoud gewenst. In 

fitnesscentra en warenhuizen zijn de slipweerstand (R10) 

en de dimensionele stabiliteit van belang. Dit terwijl in 

hotels de brandvertragendheid en natuurlijk ook hygiëne 

een belangrijke voorwaarde zijn.

Dankzij de hoge stabiliteit van de vloer treedt er geen 

krimp of naadvoering op door temperatuurwisselingen. 

Kies uit het ruime aanbod van dessins en kleuren en geef 

uw bedrijf net dat beetje meer! 

EEN SENSE PVC-VLOER 
IS DÉ VLOER VOOR  
UW BEDRIJF
Ook voor bedrijven en instellingen heeft  

SENSE de perfecte vloer. Duurzaam, zuiver,  

slijtvast en sterk.

“De vloer ademt precies de 

sfeer uit die we voor onze 

klanten willen creëren.

“In een winkel heb je veel verkeer. Het is dan ook 

belangrijk dat een vloer lang meegaat en weinig 

slijtage vertoont. Ook moet een vloer makkelijk 

schoon te maken zijn. Naast kleding en accessoires 

verkopen wij ook schoenen, klanten lopen daarom 

vaak op blote voeten in de winkel. De vloer moet 

dan ook warm aanvoelen. Dat zijn de redenen dat wij 

gekozen hebben voor een pvc-vloer. 

De witte kleur geeft ons interieur een moderne, 

frisse, lichte en strakke uitstraling. De vloer past 

geweldig in ons concept en dat is precies wat wij 

wilden. Voor onszelf is ook duurzaamheid belangrijk, 

net als de zuivere samenstelling van de vloer. 

We willen echt niets anders meer!”

DE SENSE VLOEREN BIEDEN 
OVERAL EEN OPLOSSING VOOR

PVC • Houtdessin 170
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PVC • Betondessin T809 • Houtdessin VL905 PVC • Houtdessin VL905
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Voor elke smaak en voor elke 

ruimte vindt u bij ons een 

passende vloer. Duurzame, 

veilige en vooral mooie  

pvc-vloeren voor thuis en op het 

werk geven warmte en sfeer.  

Met een ruime variatie aan 

dessins en kleuren biedt de 

SENSE-collectie voor elke ruimte 

de ideale vloer.

ELKE RUIMTE IS ANDERS
Van modern tot landelijk, van klassiek tot industrieel, 

voor elke woonstijl is een pvc-vloer de ideale keuze. 

Creëer de sfeer die bij u past. Een lichte vloer met 

houtdessin creëert een natuurlijke uitstraling en past 

bijvoorbeeld mooi in een Scandinavisch interieur. 

Een donkere vloer ademt een klassieke charme en 

een warme sfeer. Een donkere, robuuste houten vloer 

heeft een karakteristieke uitstraling, ook schitterend 

in een modern of industrieel interieur. Momenteel 

steelt de visgraatvloer menig hart. Een betaalbaar 

én waterbestendig alternatief, bijna niet van hout 

te onderscheiden. Kies uit diverse houttinten, zoals 

eiken, walnoot en beuken. 

Pvc-vloeren zijn ook perfect voor vochtige ruimtes, 

zoals de badkamer en de keuken. De tegels met 

marmerdessin zijn ideaal om een luxe uitstraling te 

creëren, beton geeft juist een stoere, industriële sfeer.

EEN VLOER IS ZOVEEL MEER  
DAN EEN VLOER, HET IS EEN  
SFEER DIE U CREËERT. 
WELKE SFEER CREËERT U?
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VOORDELEN
TE VERLIJMEN AAN DE ONDERGROND

•  Oneindig grote oppervlakten te leggen

•  Makkelijk doorleggen naar diverse aaneengesloten ruimtes

• Meer patronen, zoals visgraat, mogelijk

• Drukvast

•  Tegen bestaande plinten en andere obstakels te leggen

VOORDELEN
ZWEVEND, LOS OP DE ONDERGROND

• Direct over bijna alle tegelvloeren te leggen

• Eenvoudig zelf te leggen

• Verhuisbaar

• Ideaal in huurwoningen

•  Speciaal voor appartementen vanwege 10 dB  

contactgeluidisolatie

De SENSE designvloeren zijn er in de uitvoeringen  

Dryback en SPC Click. Aan u de keus!

VERLIJMEN  
OF CLICKEN?

DRYBACK
Een 2,5 mm dunne pvc-vloer wordt met een 

speciale lijm op een geëgaliseerde (uitgevlakte) 

ondergrond verlijmd. Deze uitvoering is 

vooral geschikt voor grote ruimtes en bij 

het doorleggen in meer vertrekken. Het is 

ook mogelijk om de pvc-vloer op de EasyFix 

zelfklevende ondervloer te plakken. 

ONDERVLOER
De zelfklevende ondervloer voor zwevende

installatie van pvc dryback vloeren.

SPC | CLICK
De nieuwste ontwikkeling in click-uitvoering  

met geïntegreerde ondervloer. De stabiele  

vloer wordt zwevend (losliggend) geplaatst. 

Een extra ondervloer is niet toegestaan, 

de ondergrond moet wel vlak genoeg zijn. 

Kan direct over een bestaande tegel- of 

natuursteenvloer worden gelegd.
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225 mm 225 mm 450 mm
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W-Serie

G-Serie

F-serie G-serie W-serie

Planken | Tegels | Visgraat Planken Planken Tegels

Dikte 4,7 mm 6,5 mm 6,5 mm

Toplaag 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm

Breedte 225 mm 225 mm 450 mm

Lengte 1230 mm 1230 mm 900 mm

St/pak 8 8 5

Micro velling √ √ √

Warmteweerstand 0,05 m2 k/w 0,07 m2 k/w 0,07 m2 k/w
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P-Serie
PP-Serie

228,6 mm 120 mm 160 mm 600 mm 914 mm
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VL-Serie XL

T-Serie

X-Serie

V-Serie

P-serie
PP-serie

V-serie VL-serie T-serie X-serie

Planken • Tegels • Visgraat Planken Visgraat Visgraat Tegels Tegels

Dikte 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm

Toplaag 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm

Breedte 228,6 mm 120 mm 160 mm 600 mm 914 mm

Lengte 1219,2 mm 600 mm 800 mm 600 mm 914 mm

St/pak 12 28 16 6 6

Micro velling √ √ √ √ -

Warmteweerstand 0,04 m2 k/w 0,04 m2 k/w 0,04 m2 k/w 0,04 m2 k/w 0,04 m2 k/w
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Een vloer met houtdessin straalt karakter 

en warmte uit. Niet van een echte houten 

vloer te onderscheiden, maar vele malen 

duurzamer en onderhoudsvriendelijker. 

Bovendien te combineren met 

vloerverwarming. Kies tussen planken en 

vloeren in visgraatpatroon.

PVC • Houtdessin E70 • EIR (1)
Leverbaar in serie PP

PVC • Houtdessin E80 • EIR (1)
Leverbaar in serie PP

PVC • Houtdessin E60 • EIR (1)
Leverbaar in serie PP

PVC • Houtdessin E65 • EIR (1)
Leverbaar in serie PP G

HOUT
DESSIN

EIR
EMBOSSED  
IN REGISTER

EIR planken hebben een voelbare 

dessinvolgende houtnerf. Een plank met 

een E-nummer heeft EIR textuur.  

De toplagen van bijna alle Sense vloeren 

zijn voorzien van een SUPER MAT finish. 

Deze afwerking zorgt voor een nog 

natuurlijkere uitstraling.
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PVC • Houtdessin E30
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PVC • Houtdessin E25

EMBOSSED IN REGISTER 
ZORG VOOR STRUCTUUR 

IN JE HUIS
PVC • Houtdessin E20 • EIR (2)
Leverbaar in serie PP

PVC • Houtdessin E35 (790) • EIR (2)
Leverbaar in serie PP V F G

PVC • Houtdessin E10 • EIR (2)
Leverbaar in serie PP V G

PVC • Houtdessin E55 (555) • EIR (2)
Leverbaar in serie PP V VL G

PVC • Houtdessin E25 • EIR (2)
Leverbaar in serie PP V G

PVC • Houtdessin E40 • EIR (2)
Leverbaar in serie PP V G

PVC • Houtdessin E15 • EIR (2)
Leverbaar in serie PP G 

PVC • Houtdessin E30(390) • EIR (2)
Leverbaar in serie PP V F G

HOUTDESSIN

PVC • Houtdessin E65
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PVC • Houtdessin 955
Leverbaar in serie P V G

PVC • Houtdessin 710
Leverbaar in serie P G

PVC • Houtdessin 760 (E50) 
Leverbaar in serie P G

PVC • Houtdessin 380
Leverbaar in serie P VL G

PVC • Houtdessin 680
Leverbaar in serie P

PVC • Houtdessin 930 
Leverbaar in serie P G

PVC • Houtdessin 925 
Leverbaar in serie P V G

NIEUW

PVC • Houtdessin 900
Leverbaar in serie P VL G

PVC • Houtdessin 170
Leverbaar in serie P F

PVC • Houtdessin 950
Leverbaar in serie P V G

PVC • Houtdessin 960
Leverbaar in serie P

PVC • Houtdessin 610
Leverbaar in serie P

PVC • Houtdessin 920 
Leverbaar in serie P VL G

PVC • Houtdessin 350
Leverbaar in serie P F

PVC • Houtdessin 935 
Leverbaar in serie P VL G

PVC • Houtdessin 750 (E45)
Leverbaar in serie P G

PVC • Houtdessin 600
Leverbaar in serie P

PVC • Houtdessin 700
Leverbaar in serie P

PVC • Houtdessin 905
Leverbaar in serie P VL G

PVC • Houtdessin 290
Leverbaar in serie P G

PVC • Houtdessin 870
Leverbaar in serie P

PVC • Houtdessin 915
Leverbaar in serie P VL G

PVC • Houtdessin 300
Leverbaar in serie P G

PVC • Houtdessin 770
Leverbaar in serie P G

PVC • Houtdessin 945
Leverbaar in serie P V

PVC • Houtdessin 480
Leverbaar in serie P

PVC • Houtdessin 940
Leverbaar in serie P

PVC • Houtdessin 910
Leverbaar in serie P

NIEUW NIEUW NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW NIEUW
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Tegels geven een ruimte een bijzondere 

uitstraling. Kies voor tegels met 

marmerdessin om een (bad)kamer een 

chique uitstraling te geven. Of creëer een 

industriële sfeer met betondessin. De tegels 

zijn slijtvast, onderhoudsvriendelijk en goed 

te combineren met vloerverwarming. Ideaal 

voor thuis en op kantoor.

PVC • Betondessin 809
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MARMER &
BETON 
DESSIN

PVC • Marmerdessin 831
Leverbaar in serie T X W

PVC • Marmerdessin 830
Leverbaar in serie T X W

NIEUW

NIEUW
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EEN PRACHTIGE TEGEL
MET DE VOORDELEN VAN PVC

PVC • Betondessin 820
Leverbaar in serie T X W

PVC • Betondessin 821
Leverbaar in serie T X W

PVC • Betondessin 807
Leverbaar in serie T X W

PVC • Betondessin 801
Leverbaar in serie T W

PVC • Betondessin 809
Leverbaar in serie T X W

PVC • Betondessin 806
Leverbaar in serie T X W

PVC • Betondessin 808
Leverbaar in serie T X W

PVC • Betondessin 803
Leverbaar in serie T X W

BETONDESSIN

NIEUWNIEUW

PVC • Betondessin 807
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Creëer een heel eigen sfeer met een 

visgraatvloer van SENSE. Vloeren die in 

een patroon zijn gelegd, tillen een ruimte 

naar een hoger niveau. Zowel geschikt 

voor ruimtes met een klassieke als met 

een moderne stijl. Gun uw woonkamer 

of bedrijf de tijdloze uitstraling van een 

visgraatvloer. Uiteraard ook te combineren 

met vloerverwarming.

PVC • Visgraatdessin E55 (555) • EIR (2)
Leverbaar in serie V VL
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VISGRAAT
DESSIN

PVC • Visgraat E30

120 mm 160 mm
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VL-Serie XL

V-Serie

SENSE VISGRAAT VLOEREN
Onze visgraat pvc-vloeren zijn leverbaar in 2 afmetingen.

V-visgraat en de VL-visgraat XL.

EIR
EMBOSSED  
IN REGISTER

EIR visgraat vloeren hebben een voelbare 

dessinvolgende houtnerf. Een plank met 

een E-nummer heeft EIR textuur.  

De toplagen van bijna alle Sense vloeren 

zijn voorzien van een SUPER MAT finish. 

Deze afwerking zorgt voor een nog 

natuurlijkere uitstraling.
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PVC • Visgraat E30

GEEF UW VLOER KARAKTER
MET EEN VISGRAATVLOER  

VAN SENSE

PVC • Visgraatdessin E25 • EIR (2)
Leverbaar in serie V

PVC • Visgraatdessin E30 (390) • EIR (2)
Leverbaar in serie V

PVC • Visgraatdessin E35 • EIR (2)
Leverbaar in serie V

PVC • Visgraatdessin E40 • EIR (2)
Leverbaar in serie V

VISGRAATDESSIN

PVC • Visgraatdessin 945
Leverbaar in serie V

PVC • Visgraatdessin 955
Leverbaar in serie V

NIEUW NIEUW

NIEUW

PVC • Visgraatdessin 925
Leverbaar in serie V

NIEUW

PVC • Visgraatdessin 950
Leverbaar in serie V

PVC • Visgraatdessin E10 • EIR (2)
Leverbaar in serie V
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BRENG SFEER IN UW BEDRIJF
MET DE VOORDELEN VAN PVC

PVC • Visgraat 905

PVC • Visgraatdessin 935
Leverbaar in serie VL 

PVC • Visgraatdessin 900
Leverbaar in serie VL

NIEUW

PVC • Visgraatdessin 905
Leverbaar in serie VL 

PVC • Visgraatdessin 920
Leverbaar in serie VL

NIEUW

PVC • Visgraatdessin 915
Leverbaar in serie VL

PVC • Visgraatdessin 380
Leverbaar in serie VL
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PVC • Visgraatdessin 950
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VOORDELEN SCRATCHNOMORE

Absoluut krasvrij
Wij geven de garantie dat onze producten 
niet krassen.

Eenmalige montage!
U hoeft onze oplossing maar 1 keer te monteren.

Geluiddempend!
Al onze voetjes zijn geluiddempend.

Duurzaam!
Onze beschermvoetjes worden duurzaam  
geproduceerd en gaan heel lang mee.

ONDERHOUD VAN UW  
SENSE PVC VLOER
De Sense vloeren zijn zeer onderhouds-

vriendelijk. Het is dan ook van groot belang om 

niet te vaak de vloer te reinigen. 

Stofzuigen kan desgewenst dagelijks gedaan 

worden. Reinigen door dweilen alleen als het 

nodig is en met PH neutrale reinigingsmiddelen. 

Bij voorkeur een pvc-reiniger.

WAT U KUNT DOEN!
• Eenvoudig reinigen met een PVC reiniger

•  Gebruik altijd een schoonloopmat  

bij de entrees

•  De meubels, stoelen en tafels, met de juiste 

beschermmiddelen voorzien bijvoorbeeld van 

Scratchnomore

MONTAGE  
DRYBACK

MONTAGE  
SPC | CLICK

ONDERHOUD,  
BESCHERMING EN  
MONTAGE

SCAN QR CODE
MONTAGE INSTRUCTIE



NIEUW! 
ONZE ROOMPLANNER

Benieuwd of de vloer van uw keuze bij het 

interieur past? Met de gratis roomplanner 

krijgt u in een handomdraai een goede indruk 

van de prachtige vloer bij u thuis of op het 

werk. Ook ideaal om inspiratie op te doen.

• SCAN DE QR-CODE

•  UPLOAD EEN FOTO  
VAN DE RUIMTE 

•  KIES DE FAVORIETE 
SENSE-VLOER

VRAAG EEN GRATIS STAAL AAN
WWW.SENSEPVCVLOEREN.NL
Kijk voor meer informatie op  

www.sensepvcvloeren.nl

Of neem contact op met onze 

gespecialiseerde dealer (of verkooppunt?)

RUIMTE     INFORMATIE     FAVORIETEN


