
De uitstraling van een vloer heeft een enorme impact op het welbevinden van klanten of bezoekers. De juiste
vloer optimaliseert dit aangename gevoel. De BoFix de Luxe designtegels zijn vanuit dit oogpunt ontwikkeld.

Leggen met minimale overlast of bedrijfsonderbreking.
De tegels zijn snel en eenvoudig te plaatsen. De dagelijkse werkzaamheden worden zo min mogelijk (of zelfs helemaal
niet) verstoord tijdens de renovatie van uw vloeren. De 610x610x10 mm grote kunststof designtegels met steen- of 
betonlook zijn meteen (zelfs tijdens de montage) beloop- en berijdbaar. De montage kan ook in fases uitgevoerd worden, 
een enorm voordeel ten opzichte van keramische tegels of coatings. Deze PVC-tegels zijn speciaal ontwikkeld om de 
bezoekers en belasting met winkelwagens en palletstapelaars te trotseren.

Bofloor
kwaliteit die belastbaar is

Designtegel voor commerciële 
toepassingen.

  Zeer slijtvast
  Direct belastbaar en gebruiksklaar
  Geen of slechts minimale bedrijfsbelemmering
  Hygiënisch (HACCP d.m.v. 4 mm PVC-lasdraad)
  Eenvoudig te reinigen en onderhouden
  Intensief belastbaar, ook met winkelwagens of palletwagens
  Optimale geluidsisolatie en akoestiek verbetering
  Antislip
  Ergonomisch
  Moderne, eigentijdse uitstraling
  Grote keuze in dessins die onderling goed te combineren zijn
  Mooi formaat 610 x 610 x 10 mm

Eigenschappen

  Supermarkt
  Bouwmarkt
  Winkel
  Showroom
  Kantoren
  Horeca
  Sportscholen
  Tankstations
  Openbare gebouwen
  Musea
  Entree + inpandige galerij

  Particulier gebruik

Toepassingen

Geluidsisolatie en onderhoud

De combinatie van een 7,5 mm dik pvc-draagmateriaal met een 2,5 mm design-toplaag zorgt voor een optimale 
contact-geluidsisolatie. Deze eigenschap gecombineerd met het feit dat er geen voegen zijn zorgen ervoor dat 
winkelwagens en karren bijna geruisloos en zonder geratel over de vloer rijden. In tegenstelling tot keramische 
tegels of coatings zullen deze tegels niet barsten of scheuren. De gesloten oppervlaktestructuur met een PU-
beschermlaag zorgt ervoor dat vlekken snel en eenvoudig te verwijderen zijn. Voor onderhoud en reinigen kunnen 
alle gebruikelijke hulpmiddelen, zoals schrob- en boenmachines, gebruikt worden.
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Technische gegevens

Verbinding Lip-las

Afmeting 610 x 610 mm

Dikte 10 mm

Gewicht 5,4 kg per tegel

Materiaal Drager: recycling PVC (volgens REACH-en CE-normen geproduceerd)
Toplaag: designvinyl

Optiek Beton- of natuursteen design

Hardheid 92 Shore A

Antislip DS

Brandgedrag B1fl-S1 Moeilijk ontbrandbaar

Geschikt voor vloerverwarming Ja

Thermisch lasbaar Ja met 4 mm lasveter

Weekmakermigratie
Rubberbanden of rubberdoppen kunnen in de gekleurde 
tegels bruine vlekken veroorzaken. Ook bepaalde kruiden 
uit levensmiddelen. 

Toebehoren Oploop/overgangsprofiel
Plinten

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

Havikweg 17
6374 AZ Landgraaf (NL)

Industrieterrein Abdissenbosch
Parkstad 3381

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

www.pvctegelshop.nl
www.pvctegel.nl
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Montage

Dit unieke vloersysteem kan op 3 verschillende manieren geplaatst worden:
1. Zwevend; hierbij wordt er op de ondervloer een fixeermiddel (vloeibare kauwgom) gerold. Hierop worden de tegels los 

gelegd waarbij de tegels onderling verbonden door in de lippen koudlasmiddel of een speciale kit aan te brengen.
2. Geheel verlijmd met 2K-PU-lijm.
3. Geheel verlijmd met 2K-PU-lijm, waarna de naden gefreesd en thermisch afgelast worden.
Manier 1 en 2 kunnen zeer goed in eigen beheer uitgevoerd worden. (Laminaat leggen is moeilijker)

Kleuren

Kleuren kunnen afwijken van getoonde beelden.


