Bofloor

kwaliteit die belastbaar is

BoGarn
Textiel kliktegel, het snelle
alternatief voor vloerbedekking.

Een unieke, elastische kliktegel met textiel structuur voor gebruik in restaurants en
hotels. Deze groot-formaat (1229 mm x 922 mm) tegels worden zonder verlijming gelegd.
De klikverbinding en het decor/structuur zijn zo ontworpen dat u na het plaatsen niet
meer kunt zien dat dit tegels zijn. Hierdoor ontstaat de indruk dat het een doorlopende
oppervlakte is.
Het gebruikte Vinylgaren werd geweven en gelast zodat het onderhoud en de reiniging heel
gemakkelijk is. Probleemloos te reinigen met een borstelreinigingsmachine. Dankzij de 100% waterdichte bodemplaat
kan de vloer ook in natte ruimtes worden gebruikt.
Extra info : BoGarn is een Thermoplast en reageert daardoor zowel op warmte als op kou. Dit betekent, dat de vloer bij
warmte uitzet (bijv. door zonlicht) en bij kou weer krimpt. De vloer moet voor direct en sterk zonlicht beschermd worden
en zo gelegd worden dat de vloer vrij kan bewegen.

Los leggen
Deze tegels zijn ontworpen om los te worden gelegd (zonder lijmen), wat in de praktijk betekent dat deze vloeren
zeer snel kunnen worden gelegd en zonder dure voorbereidende werkzaamheden en verwijderingskosten, zonder
lawaai en met slechts minimale onderbreking van de werkzaamheden gelegd kan worden. Bovendien kan de vloer
altijd weer opgepakt en opnieuw gelegd worden. Dus een duurzame investering!

Eigenschappen en voordelen

Toepassingen



Kan zonder lijmen op de bestaande ondervloer gelegd worden



Hotel



Zelf te leggen zonder vloerenlegger



Restaurant



Gelijk te gebruiken (zelfs tijdens het leggen)



Entrees



Geen of minimale onderbreking van de werkzaamheden



Kantoren



Opneembaar en opnieuw te leggen



Shops



Geschikt voor zeer intensief loop-verkeer



Verkoopruimtes



Zwaar belastbaar, zelfs met trolleys



Showroom



Hoge geluidsisolatie (19dB)



Verhoogde vloeren



Ergonomisch en warm voor de voeten



Beursstand



Antislip



Openbare gebouwen



Gemakkelijk te reinigen en te onderhouden



Banken



Zeer mooie uitstraling



Scholen

Geluidsreductie
De modules zijn 6,2 mm dik en hebben een optimale warmte- en geluidsisolatie. Het geluid van bijvoorbeeld het rollen van
koffers wordt tot een absoluut minimum beperkt.

Technische gegevens
Verbinding

Zwaluwstaartverbinding (onzichtbaar)

Afmeting

1229 x 922 mm

Dikte

6 mm

Gewicht

6.200 g/m²

Geluidsisolatie

volgens EN ISO 717-2: 19 dB

Duurzaamheid

volgens EN 425 EN 985: geschikt voor intensief gebruik

Brandgedrag

volgens EN ISO 9239-1: Bfl s 1

Stabiliteit

volgens EN 434: < 0,10%

Thermische weerstand

volgens EN 12524: ca. 0,06 m² K/W

Lichtechtheid

volgens ISO105: 7

Antislip

volgens EN 51130: R10

Materiaaldichtheid

volgens EN 317: < 0% (waterproof)

Stevigheid verbinding

volgens ISO 24334 > 500 kg/m

Schroeibestendigheid

volgens EN 13501-1: bestand tegen schroeiplekken

Vlekbestendigheid

volgens EN 438: graden 5 (groep 1,2,3)

Kleuren

Meer informatie?
Indien u meer informatie wenst over ons of onze producten, neem dan contact met ons op via telefoonnummer
(+31)045-5322277 of stuur ons een email : info@bofloor.biz

a Havikweg 17
6374 AZ Landgraaf (NL)

Industrieterrein Abdissenbosch
Parkstad 3381

t (+31)045-5322277
e info@bofloor.biz

www.pvctegelshop.nl
www.pvctegel.nl

