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Vloeistofdichte bedrijfsvloeren
De oplossing voor uw (bedrijfs-)vloer

De vloeistofdichte antislip vloer bestaat uit hoogwaardig recycling kunststof.
De vloeistofdichte vloer is bestand tegen olie, loog, zuren en andere chemische stoffen.
Ideaal voor bedrijven, maar ook voor particuliere ruimten zoals garage en opslagruimte.
De vloer heeft een dikte van 1 cm en wordt met watervaste tweecomponentenlijm op de
bestaande ondervloer aangebracht. Door het thermisch en chemisch lassen van de naden
ontstaat een 100% vloeistofdichte vloerafwerking.
De tegel heeft een formaat van 49 x 49 cm. De tegels zijn leverbaar in de kleuren zwart,
antraciet, grijs, blauw, bruin en rood. Door een bepaalde kleur lasveter te kiezen, kan de
vloer aan het interieur worden aangepast en zijn verrassende combinaties mogelijk.
De lasveters zijn in diverse kleuren leverbaar, o.a. in rood, blauw, geel, groen, lichtgrijs,
antraciet en zwart.
De vloeistofdichte vloeren kunnen gebruikt worden voor allerlei toepassingen, zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

horeca
apotheken
ateliers
brandweerkazernes
dierenasiels
discotheken
drukkerijen
fitnessruimten
garagebedrijven

•
•
•
•
•
•
•
•
•

kapsalons
kleedruimten
koelcellen
laboratoria
magazijnen
openbare ruimten
paskamers
sauna
scholen

•
•
•
•
•
•
•
•

showrooms
slagerijen
snackbars
stallen
supermarkten
wachtruimten
werkplaatsen
winkels

Alle voordelen op een rij:
• Sterk
• Duurzaam
• Vloeistofdicht
• Antislip, ook als de vloer nat is
• Geluiddempend
• Warmte-isolerend en voelt warm aan
• Veerkrachtig
• Slijtvast
• Milieuvriendelijk
• 100% vloeistofdicht volgens PBV-norm
(Plan Bodembeschermende Voorzieningen)
• Hygiënisch (volgens HACCP-norm)
• Brandvertragend
• Snel gelegd en direct te belopen
• Gemakkelijk te onderhouden
• Chemicaliën bestendig
• Neemt geen geur aan
• Moderne uitstraling
• In diverse kleuren leverbaar

Kleuren lasdraad

Materiaal:
Hoogwaardig recycling –PVC
Afmetingen:
490 x 490 x 10 mm
Kleuren:
Standaard:
zwart

Speciaal:

bruin

antraciet

grijs

rood

Gewicht:
Ca. 14,35 Kg / M2
Brandbaarheid:
B1 volgens DIN 4102
Legtemperatuur:
Min. 15˚ Celcius
Extra toebehoren:
Plinten, oplooptegels, pictogramtegels
en traptreden
Voor meer informatie over het Wala-vloersysteem
kunt u bij de volgende dealers terecht:

Borchert Systemen

Luijten VVZ

Havikweg 17 - 6374 AZ Landgraaf
Tel.: 045 532 22 77 Fax: 045 532 38 18
info@wala.nl

Dordrecht - Goes Middelburg - Terneuzen
Tel.: 078 613 50 11 Fax: 078 614 12 10
info@wala.nl

www.wala.nl

www.luijtenvvz.nl

Ommer bedrijfsvloeren

Dé ideale bedrijfsvloer voor garage en industrie
Multifunctioneel, sterk, snel en veilig!

blauw

(Kleuren kunnen afwijken van de fotovoorbeelden)

Eskampweg 29 – 7731 TA Ommen
Tel.: 0529 462 851
Fax: 0529 452 865
info@ommerbedrijfsvloeren.nl

www.ommerbedrijfsvloeren.nl

TransSolum
Tel.: 0032 (0)484 570 240
job@walavloeren.be

www.walavloeren.be

