Bofloor

kwaliteit die belastbaar is

BoDeck
Kliktegels die niet verkleuren
door weekmakermigratie.

BoDeck is een kunststof tegel-systeem met los te leggen kliktegels met een oppervlaktestructuur
van open ribben voor professioneel als ook privé gebruik. De tegels hebben een onzichtbaar
verbindingssysteem en zijn op elke vlakke en dragende ondervloer, zeer eenvoudig en snel te
leggen.
Deze klikbare vloeren zijn zeer licht (slechts ca. 460 gram per tegel) maar kunnen toch met de auto worden bereden.
De open ribben zorgen ervoor dat water of vloeistoffen direct onder de tegels kunnen stromen en geven de ruimte een
moderne, hightech uitstraling. U kunt dus gemakkelijk een zwart-wit geblokt vlagpatroon leggen. De BoDeck tegel is
eenvoudig te combineren met onze BoDiamond tegel met traanplaat-look.

Los te leggen
BoDeck tegels worden altijd los gelegd (zonder verlijming), waardoor vloeren zeer snel en zonder veel
voorbereidend werk, zonder geluid en met minimale bedrijfsonderbreking kunnen worden gelegd. Bovendien
kan de vloer gedemonteerd worden en is daardoor steeds opnieuw te gebruiken. BoDeck is een kunststof
tegelsysteem met los te leggen kliktegels met een open ribben oppervlaktestructuur, voor toepassingen in zowel
professionele als particuliere ruimtes.

Eigenschappen

Toepassingen



Geen verkleuring door rubber banden of rubber onderdelen



Garages



Zeer licht in gewicht, maar toch te berijden



Oldtimerstallingen



Open oppervlakte structuur waardoor water gelijk wegvloeit



Werkplaatsen



Los te leggen op de betreffende ondervloer



Showroom / Winkel



Er zijn geen voorwerkzaamheden noodzakelijk



Kantoor



Direct belastbaar en gebruiksklaar



Beurs / Stand



Geen of minimale bedrijfsonderbreking



Fitnesscenter



Demontabel en opnieuw te gebruiken



Pitbox bij racesport



Bestand tegen olie, benzine, remvloeistoffen



Motormat



Hoge geluidsisolatie



Balkons



Zeer moderne uitstraling



Galerijen



UV-stabiel



Terrassen

Technische gegevens
Verbinding

Klikverbinding (hidden joint)

Afmeting

400 x 400 mm

Dikte

18 mm

Gewicht

460 gram per tegel

Materiaal

Polypropyleen

Oppervlaktestructuur

Open ribben

Stabiliteit

-20 tot +70° C

Belasting

Tot 25 ton per m²

Brandgedrag

B1fl-S1 Moeilijk ontbrandbaar

Onderkant

Met ventilatie

Geschikt voor vloerverwarming

Ja

Onderkant

Met ventilatie

Geschikt voor vloerverwarming

Ja

Geschikt voor indoor gebruik

Ja

Geschikt voor outdoor gebruik

Ja

Toebehoren

Oploop/overgangsprofiel, hoekstukken

Kleuren
Deze tegels zijn verkrijgbaar in de standaardkleuren: zwart, donkergrijs, grijs, wit, groen, blauw, bruin, rood en geel.
(andere kleuren op aanvraag).

Optiek

Standaard

Classic

Weitere Informationen
Wenn Sie weitere Informationen über uns oder unsere Produkte wünschen, wenden Sie sich bitte an uns unter der
Telefonnummer 0031-455322277 oder senden Sie uns eine E-Mail: 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

