VLOEREN
PVC
SPECIALIST

DAAROM KIES JE
VOOR MFLORSHOP EN
MYFLOORSHOP:
Vakmensen: die je
voorzien van een goed,
eerlijk advies en vakkundige
installatie.
Garantie: wettelijke
garantie en fabrieksgarantie.
Daarnaast gaan we voor
100% tevredenheid en
proberen we eventuele
klachten altijd op te lossen.
CBW-erkend: we zijn
erkend door de Centrale
Branchevereniging Wonen.
Dit betekent dat jij als
consument extra garantie
en meer zekerheid hebt.
Topmerken: we werken
samen met marktleiders
Moduleo, Coretec en mFLOR.
Zij onderscheiden zich in
kwaliteit, innovatie en stijl.
Persoonlijke aanpak:
persoonlijk, eerlijk advies en
duidelijke communicatie.
Goede prijzen: bij ons ben
je verzekerd van een goede
en transparante prijs, zonder
verrassingen.
Showroom: krijg een goed
gevoel van de vloeren in
onze showroom in Weesp.
Daar vind je de gehele
collectie op grote borden

WIE ZIJN WIJ?
Al sinds 2015 zijn Mflorshop en Myfloorshop dé specialisten
in PVC vloeren. Met een persoonlijke aanpak, heldere
productvoorlichting en een uitgebreide collectie, voorzien
we je van alleen de beste service. Onze collectie bestaat uit
topmerken die zich onderscheiden in kwaliteit, innovatie en
stijl. Er is een passende vloer voor ieder interieur! En met onze
legservice ben je verzekerd van een perfecte afwerking en
jarenlang woongenot. Dit alles doen we voor een scherpe
totaalprijs, zodat je niet verrast wordt met bijkomende kosten.

EEN PVC VLOER VOOR JOUW PROJECT
Een PVC vloer is uitermate geschikt voor toepassing
in openbare ruimtes zoals kantines, hotels, kantoren,
winkels en restaurants. Door de hoogwaardige
kwaliteit heeft de vloer een lange levensduur en is
het bestendig tegen krasjes en vuil. Daarnaast is het
schoonmaken een eitje! In ons brede aanbod vind
je een geschikt design voor iedere bestemming.
Creëer een unieke sfeer in jouw ruimte met een PVC
vloer van Mflorshop en Myfloorshop!

ONZE MERKEN

KOM LANGS IN ONZE
SHOWROOM IN WEESP
Twijfel je nog over technische
aspecten, de kleur, vorm of maat
van de vloer? Kom dan langs
in onze showroom en ontvang
een compleet advies van een
van onze specialisten. In de
showroom vind je de collectie
van de mFlor, Moduleo en
Coretec vloeren, en kun je rustig
rondkijken om een goede look en
feel van de vloeren te krijgen. We
helpen je graag verder met het
vinden van jouw perfecte vloer!

Scan de qr-code
om een afspraak
te maken.

 085-30 30 210
 verkoop@myfloorshop.nl
Flevolaan 24 (showroom)
1382JZ Weesp
www.myfloorshop.nl / www.mflorshop.nl

