KUNSTSTOFVLOEREN
Hierna vindt u een overzicht van ons kunststof vloerprogramma. Deze
brochure geeft slechts een een-dimensionale indruk van onze producten.
Wij verzorgen veel vloersystemen voor wooncomplexen, scholen en
openbare ruimten.
In een vrijblijvend gesprek kunnen wij u diverse voorbeelden laten zien en
delen wij graag onze ervaringen in vergelijkbare omstandigheden of locaties,
zodat u het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden.
Ons assortiment omvat de volgende vloersystemen:
1. Antislipbehandelingen
4. Grindvloeren
2. Vlokkenvloeren
5. Epoxy troffelvloeren
3. Gietvloeren
6. Rolcoatings

1. Antislip behandelingen
SlipSafe kan u helpen bij het creëren van een stroeve ondergrond op elk
vloeroppervlak: natte ruimten, gangen en trappen, galerijen, zelfs in bad
of douche. Wanneer u precies wilt weten of de gewenste stroefheid wordt
geboden kunnen wij voor u een stroefheidsmeting verzorgen.
SlipSafe System
Deze antislip oplossing is uitermate geschikt voor granitovloeren en geeft
bij natte condities grip en houvast. Na het aanbrengen kan de vloer direct
weer worden belast. SlipSafe System wordt veel toegepast bij entrees,
bedrijfskeukens, zwembaden en in winkelcentra.
Voordelen:
• geen speciale schoonmaakeisen
• de vloer kan direct na de behandeling weer worden gebruikt
• minimale overlast
SlipSafe Active
Met SlipSafe Active kiest u voor een transparant antislip product met een
fijne korrelstructuur. Deze oplossing is geschikt voor elke gewenste ondergrond in badkamers en douches maar ook in het bad en de douchebak.
Na het aanbrengen moet u rekening houden met 16 uur droogtijd voordat u
het oppervlak in gebruik neemt.
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Voordelen:
• transparant dus onzichtbaar
• korrelstructuur die met blote voeten prettig aanvoelt
• geen speciale schoonmaakeisen
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2. Vlokkenvloeren
Het bijzondere van een vlokkenvloer is dat de kleur bepaald wordt door de
vlokken die er in gestrooid worden. Deze vloer kan op verschillende ondergronden aangebracht worden zoals beton, hout en tegels.
De vlokkenvloer wordt in verschillende ruimtes toegepast en is uitermate
geschikt voor in de badkamer. Verder valt te denken aan toepassing op
galerijen, in bedrijfskeukens en in kleed- en doucheruimtes.
Vlokkenvloeren worden vaak met een (transparante) antislip laag behandeld
om te zorgen voor een nog veiliger effect. Een vlokkenvloer is een ideale
oplossing, omdat zowel het aanbrengen als de droogtijd kort is en dus weinig
overlast oplevert.

Binnen korte tijd is de bestaande vloer als nieuw. Er zijn verschillende
kleuren mogelijk.
Voordelen:
• diverse kleurcombinaties zijn mogelijk
• korte doorlooptijd
• weinig overlast
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Voorbeeld kleur Vlokkenvloer

Let op!
Nummer MN 07 en MN 13
alleen leverbaar bij een
opp. > 50 m2.
Kleine afwijkingen in kleur
en korrelgrootte zijn door
druktechnische redenen
niet te vermijden.
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3. Gietvloeren
Met onze duurzame gietvloeren geeft u elke werk- of woonruimte een nieuw
elan. Het strakke decoratieve geluiddempende oppervlak is comfortabel in
gebruik en heeft een zeer lange levensduur. Onze gietvloeren zijn geschikt
voor woningen, keukens, kantoren, scholen, toiletten en magazijnen.
Desgewenst kan de vloer worden behandeld met transparante antislip
coating of worden gedecoreerd met decoflakes (verfvlokken).
Voordelen:
• verkrijgbaar in alle RAL kleuren
• geluiddempend
• geschikt voor vrijwel alle ruimtes

Gietvloeren zijn in alle onderstaande RAL-kleuren verkrijgbaar:
(kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid)

Voor
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Na
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4. Grindvloeren
Een grindvloer is opgebouwd uit heel veel kleine grindsteentjes en daarom
in veel verschillende kleurencombinaties beschikbaar. Niet alleen binnen
bijvoorbeeld in bedrijfsruimtes en woonkamers, maar ook voor galerijen en
balkons is deze vloer uitermate geschikt. Bij toepassing buiten wordt een
dikkere laag aangebracht om te voorkomen dat er water op de vloer blijft
staan. Daarnaast heeft de grindvloer een decoratieve afwerking.
Voordelen:
• modern en strak of natuurlijk en rustig
• verkrijgbaar in verschillende kleurcombinaties
• binnen én buiten toepasbaar

Voorbeeld kleur PU Grindvloer

5. Epoxy troffelvloeren

Voorbeeld kleur Epoxy troffelvloer

Zoekt u een vloer voor een magazijn, een bedrijfsruimte, bedrijfskeuken of
kleed- en doucheruimte dan bieden wij u een zeer geschikte oplossing:
de epoxy troffelvloer. Samengesteld uit twee componenten die zich met
elkaar verbinden, kan deze vloer probleemloos gemiddeld tot zwaar worden
belast. Deze vloer is in veel kleuren verkrijgbaar en zijn goed te behandelen
met een (transparante) antisliplaag voor een veiliger resultaat. De troffelvloer
is op afschot te smeren.
Voordelen:
• op afschot smeerbaar
• extra zwaar belastbaar
• zeer geschikt voor kleed- en doucheruimtes

6. Rolcoatings
Voorbeeld kleur Rolcoatings

Wanneer uw bestaande vloer nog in prima staat verkeert maar de kleur niet
meer past, biedt een rolcoating uitkomst. Na een eventuele voorbehandeling
wordt de nieuwe kleur direct op de bestaande vloer aangebracht.
Rolcoating is in elke RAL kleur verkrijgbaar en kan ook worden voorzien van
een (transparante) antisliplaag.
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Voordelen:
• behoud van bestaande vloer
• verkrijgbaar in elke RAL kleur
• kleurencombinaties mogelijk
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