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De moderne visgraatvloer
De visgraatvloer is enorm populair en dat is niet voor niets, een visgraat 
vloer is stijlvol, decoratief en geeft elk interieur een luxe uitstraling. 

Visgraat is tijdloos en kan in vrijwel elke interieurstijl perfect worden toegepast. Houten 
visgraatvloeren zijn prachtig, maar vragen ook veel onderhoud PVC daarentegen is nagenoeg 
onderhoudsvrij.

PVC visgraatvloeren zijn zo natuurgetrouw en veelzijdig dat ze een perfect en praktisch 
alternatief zijn voor een houten vloer. Ze hebben de look en feel van echt hout, authentiek 
ogende v-groef, reliëf en een extra matte finish. Leg de stroken in een visgraatpatroon en 
uw droomvloer is een feit.

In principe kan elke lijm PVC vloer in visgraat gelegd worden. Vroeger was een visgraatvloer 
bij uitstek gemaakt van smalle, gelakte plankjes. In deze moderne tijd kunt u eindeloos 
variëren met de afmetingen in visgraatvloeren. Tegenwoordig is een grotere plank, en dus 
een grote visgraat, de zogenaamde ‘reuzenvisgraat’ de trend. 

Uiteraard kan LAB21 al die verschillende maten leveren.
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Geschikt voor vloerverwarming
Doordat PVC vloeren vaak erg dun zijn, is de warmte weerstand lager dan bij de meeste 
andere vloeren. De vloer geeft warmte beter door. Dit leidt tot relatief lagere stookkosten. 
Let op dat elektrische vloerverwarming niet altijd geschikt is in combinatie met PVC.

Natuurgetrouwe structuur
Dit komt vooral doordat de deco film die wordt toegepast bij PVC vloeren van een veel 
hogere resolutie is dan bij het deco papier van laminaat. Hierdoor wordt een vlijmscherpe 
weergave van de natuurlijke uitstraling gecreëerd bij PVC vloeren.

Onderhoudsvriendelijk
Een PVC vloer is erg makkelijk te onderhouden. Wel valt het aan te raden de PVC vloeren te 
onderhouden met de hiervoor bedoelde producten. Onderhoudsmiddelen voor zowel het 
dagelijkse als het periodieke gebruik vindt u op de pagina PVC onderhoud.

Geschikt voor vochtige ruimtes 
Het materiaal is niet gevoelig voor vocht en water. Klik PVC vloeren zijn uitermate geschikt 
voor vochtige ruimtes. Er mag geen water onder een klik PVC komen. Hierdoor kan 
schimmel ontstaan, wat schadelijk is voor uw gezondheid. Een verlijmde PVC vloer raden wij 
niet aan in vochtige ruimtes. Door het vocht kunnen de de PVC stroken los komen.

Slijtvast 
De PVC vloeren hebben een stevige PU toplaag en zijn hierdoor erg slijtvast. Hierdoor 
worden PVC vloeren vaak gebruikt in intensief belopen ruimtes als kantoorpanden, 
restaurants, ziekenhuizen etc.

Voelt warm aan 
De PVC vloeren, in tegenstelling tot laminaat, voelen warm aan in de winter, ook zonder 
vloerverwarming. U krijgt dus geen koude voeten op een PVC vloer.

Laag loopgeluid 
Bij de PVC vloer hoor je geen klank zoals bij het lopen op een houten of laminaatvloer. Het 
materiaal zelf is geluiddempend.

Voordelen PVC

€ 37,50 per m²Vanaf4
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Sensation
Specificaties
Lengte:   942 mm 
Breedte:   157 mm
Dikte:    2,5 mm   
Slijtlaag:   0,55 mm  
Vloerverwarming:  Zeer geschikt 
Garantie:  20 jaar

Ook verkrijgbaar in XXL
Lengte:   1219,2 mm 
Breedte:   228,6 mm
Dikte:    2/2,5 mm   
Slijtlaag:   0,55 mm  
Vloerverwarming:  Zeer geschikt 
Garantie:  20 jaar

Trend voor komende jaren
Visgraatvloeren staan nu heel erg in de belangstelling, maar  
eigenlijk is visgraat van alle tijden. Al honderden jaren wordt 
visgraat gelegd vanwege de luxe uitstraling, logisch dus dat 

dit voor veel mensen een droomvloer is. Bij Lab21 vindt u de 
grootste keus, en krijgt u goed advies. 

7€ 29,95 per m²Vanaf
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Sensation Luxurious
Luxe uitstaling, hoogwaardige kwaliteit en toch heel

voordelig. Keuze uit zeer veel decors.

€ 37,50 per m²Vanaf 9

Sensation Luxurious
Sensation visgraat is een mooie pvc vloer met een
geweldige luxe uitstraling voor de beste prijs in de 
markt. Er zijn diverse formaten beschikbaar van de 
pvc visgraat vloer. 

Specificaties
Large LxB:  457,2 - 101,6 mm 
Small LxB:  228,6 - 76,2 mm
Dikte:    2,5 mm   
Slijtlaag:   0,55 mm  
Vloerverwarming:  Zeer geschikt 
Garantie:  15 jaar

Verschillende formaten

228,6  - 76,2 mm457,2 - 101,6 mm

Large Small

Sensation Luxurious
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Specificaties
Lengte:   606,9 mm 
Breedte:   152,4 mm
Dikte:    2,5 mm   
Slijtlaag:    0,55 mm  
Vloerverwarming:  Zeer geschikt 
Garantie:  15 jaar

Bellinga 
De klassieke visgraatvloer in de traditionele 15x60 

maatverhouding. Mooi en decoratief en tegelijk robuust 
en sfeervol. Een vloer om verliefd op te worden.

Bellinga
Specificaties
Lengte:   229 mm 
Breedte:   76 mm
Dikte:    2,5 mm   
Slijtlaag:   0,55 mm  
Vloerverwarming:  Zeer geschikt 
Garantie:  15 jaar

11

Alhambra



12

Specificaties
Lengte:   61,50 cm 
Breedte:   12 cm
Dikte:    2,5 mm   
Slijtlaag:   0,7 mm  
Vloerverwarming:  Zeer geschikt 
Garantie:  15 jaar

Sondlund
Sondlund 

Een echte topvloer met een toplaag van 0,7 mm. 
Geschikt voor zeer intensief gebruik, zelfs bij 

projectmatige toepassingen.
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Specificaties
Lengte:   60,96 cm 
Breedte:   11,43 cm
Dikte:    2,5 mm   
Slijtlaag:   0,55 mm  
Vloerverwarming:  Zeer geschikt 
Garantie:  15 jaar

Mystic
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Specificaties
Lengte:   770 mm 
Breedte:   154 mm
Dikte:    2,5 mm
Slijtlaag:   0,55 mm 
Vloerverwarming:  Zeer geschikt 
Garantie:  10 jaar

Bogesund
Mooie gedetailleerde vloer, doorleefd karakter,

zeer sfeervol en robuust.

Bogesund ‘Echt’ hout of niet?
Niet van echt hout te onderscheiden.
Alle visgraat vloeren in ons assortiment hebben niet alleen High-Definition 
prints maar ook nog eens een levensechte reliëfstructuur in de planken. 
Waardoor de pvc planken er niet alleen uit zien als echt hout maar ook als 
echt hout voelen. 

Zicht- & voelbare houtstructuur
17

High-Definition
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Prestige
Prestige is een enorm brede en gevarieerde collectie in visgraat, 

maar liefst 4 verschillende formaten die ook gecombineerd 
kunnen worden, laat uw creativiteit de vrije loop!

19171

Specificaties
Short LxB:  52,25 - 13,06 cm  
Small LxB:  26,13 - 6,53 cm
Dikte:    2,5 mm   
Slijtlaag:   0,55 mm  
Vloerverwarming:  Zeer geschikt 
Garantie:  15 jaar

Verschillende mogelijkheden

Decors
Eindeloos combineren met de decors uit de serie die wordt 
gekenmerkt door kwaliteit en diversiteit. Kies het formaat plank 
die u het best past en met zoveel decors is er altijd één die perfect 
kleurt in uw interieur.

Prestige

26,13 - 6,53 cm52,25 - 13,06 cm

Short Small



Decors
Bij de Hongaarse Punt vloer liggen de planken onder een hoek 
van 45 of 60 graden. Hierbij sluit het bovenste deel van de 
planken op elkaar aan. Daarnaast heeft een Hongaarse Punt 
parketvloer een strakkere belijning dan een visgraat parketvloer, 
doordat de uiteinden van de planken schuin afgezaagd zijn.

Hongaarse punt

Specificaties
Lengte:   1498 mm 
Breedte:   246 mm
Dikte:    2,5 mm   
Slijtlaag:   0,55 mm  
Vloerverwarming:  Zeer geschikt 
Garantie:  20 jaar

Verschillende mogelijkheden
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Hongaarse punt
De Hongaarse punt lijkt op een visgraat vloer maar is net 

anders. De vloer heeft een luxe imago en past zowel in een 
klassiek als eigentijds interieur. Met keuze uit 4 fraaie decors, 

past deze in elk interieur. 
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Verschillende mogelijkheden

Verder dan visgraat
Moods gaat verder dan alleen visgraat, in deze collectie 
zijn zoveel creatieve opties dat bijna niets onmogelijk is op 
vloerengebied. Mooie geometrische vormen, bijzondere 
houtpatronen en dit alles te combineren tot uw eigen unieke 
vloer. Wij helpen u daarbij graag op weg. Kom eens langs in onze 
showroom dan laten we graag zien wat de mogelijkheden zijn.

Moods
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Moods
Creativiteit, duurzaamheid en kwaliteit komen samen in dit 
schitterende product. De mooiste vloeren bedenk jezelf, met 

Moods kan je ze realiseren.
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Specificaties
Lengte:   615 mm 
Breedte:   223 mm
Dikte:    5 mm (incl. 1 mm kurk backing)
Slijtlaag:   0,55 mm 
Vloerverwarming:  Zeer geschikt 
Garantie:  25 jaar

Visgraatvloer om zelf te leggen
Rigid Core klik visgraat
Rigid Core is speciaal gemaakt om in visgraat motief te leggen 
en heeft een hoogwaardige, levensechte uitstraling die niet 
van een echte houten vloer te onderscheiden is. Rigid Core klik 
visgraat  is uitgevoerd in twee warme aarde decors  en zal uw 
interieur gelijk een warm gevoel geven.

Klik PVC
In deze klik uitvoering is zelfs visgraat snel en 

makkelijk zelf te leggen. 
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Een mooie vloer is pas echt mooi als hij ook perfect gelegd is.
Bij LAB21 hebben we een eigen legservice, ons team vloerenleggers bestaat uit echte vakmensen 
die hun sporen al ruimschoots verdiend hebben. Met toewijding en vakmanschap leggen zij uw 
vloer en zorgen voor een prachtig eindresultaat. 

Uw voordelen van onze legservice
Wanneer u bij LAB21 uw vloer koopt en ook kiest voor onze legservice heeft, kunt u zeker zijn 
dat alles  tot in de puntjes verzorgd wordt. U heeft een aanspreekpunt en het scheelt u een hoop 
geregel.

Onze legdienst komt eerst in uw woning of bedrijfspand langs om de situatie ter plekke te 
inspecteren. Hierbij worden de maten gecontroleerd, de ondervloer wordt beoordeeld en er wordt 
gekeken naar specifieke omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een goede verwerking. 
Verder bespreken we met u de wensen en eisen met betrekking tot de randafwerking, band, bies  
plinten, kitten en profielen alles wordt tot in detail bepaald.

Bij de voorinspectie wordt een werkbrief gemaakt en aan de hand daarvan wordt uw order 
eventueel nog aangepast. Na uw definitieve goedkeuring wordt de opdracht uitgevoerd.

Werkzaamheden
De basis legservice gaat uit van een standaard zandcement dekvloer in een goede staat. Ook 
als uw basisvloer minder goed is of een andere afwerking heeft, zoals bijvoorbeeld anhydriet of 
plavuizen, hebben wij hiervoor de beste oplossing.

De basis legsservice omvat de volgende werkzaamheden:
• Het prepareren van de ondervloer
• Indien nodig primeren van de ondervloer
• Egaliseren van de ondervloer, dit maakt de ondervloer glad
• Indien nodig schuren van de egaliseerlaag
• Stofzuigen van de egaliseerlaag
• Het leggen en verlijmen van de PVC vloer
• Het aanwalsen van de PVC vloer
In de basis legservice zijn egaline (tot een laagdikte van 3mm) en lijm inbegrepen. 
De basis legservice is exclusief plaatsen van plinten.

Legservice

Feit:
Lab21 werkt alleen met leggers die hun sporen al hebben
verdiend. Vakmensen met hart voor uw vloer! Gemiddeld 

hebben onze leggers 20 jaar ervaring in het vak.

Bij LAB21 vind je het grootste assortiment merkvloeren onder een dak. Onze deskundige inkopers selecteren de 
beste merken. We werken samen met alle grote fabrikanten van PVC vloeren wereldwijd en brengen dit samen 
in onze winkels. 

Alle grote merken onder een dak
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