
BoDiamond

Los legbaar

BoDiamond tegels worden altijd los gelegd (zonder verlijming), waardoor dit vloersysteem zeer snel en zonder 
veel voorwerkzaamheden, zonder geluidsoverlast en met minimale overlast voor de dagelijkse gang van zaken 
te plaatsen zijn. Bovendien kan deze vloer steeds weer opgepakt worden en op een andere locatie hergebruikt 
worden. 

BoDiamond is een kunststof vloersysteem bestaande uit los legbare kliktegels met een 
traanplaat-oppervlaktestructuur, voor toepassingen in de professionele zowel als in de 
particuliere sector. 

De tegels hebben een onzichtbare klikverbinding (hidden joint) en worden zonder verlijming op praktisch iedere vlakke en 
dragende ondervloer geplaatst, eenvoudig, snel en meteen gebruiksklaar. Deze vloeren zijn zeer licht in gewicht (slechts 
ca. 460 gram per tegel) maar toch met auto’s te berijden. De traanplaatstructuur van deze tegels geeft iedere ruimte een 
Hightech uitstraling. 

De BoDiamond tegels zijn zeer goed te combineren met onze BoDeck tegels met open ribbenstructuur of onze BoPelle 
tegels met leerstructuur, deze hebben dezelfde afmetingen en klikverbinding.

Wereldwijd de meest verkochte 
kliktegel waarbij geen verkleuring 
door weekmakers optreedt.

  Geen verkleuring door rubber of autobanden 
  Zeer licht in gewicht maar toch zwaar belastbaar 
  Speciale onderkant voor drainage en ventilatie van de vloer
  Los legbaar
  Geen voorwerkzaamheden noodzakelijk 
  Onmiddellijk gebruiksklaar en te belasten/berijden 
  Geen of slechts minimale bedrijfsonderbreking
  Demonteerbaar en herbruikbaar 
  Resistent tegen olie, brandstoffen en remvloeistoffen 
  Geluidsisolerend
  Moderne uitstraling

Eigenschappen 
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  Garages
  Oldtimerstallingen 
  Werkplaatsen 
  Showroom 
  Winkels
  Beursstands 
  Fitnesscentra 
  Shop-in-Shop-presentaties 
  Motormat 
  Evenementen
  Balkons, galerijen en terrassen

Toepassingen

Bofloor
kwaliteit die belastbaar is



Kleuren

Deze tegels zijn leverbaar in de standaardkleuren: wit, zwart, grijs, antraciet, alu-grijs, rood, blauw en oranje. (Andere 
kleuren op aanvraag).

Technische gegevens

Verbinding Klikverbinding onzichtbaar

Afmeting 400 x 400 mm

Dikte 18 mm

Gewicht 496 gram per tegel

Materiaal Polypropyleen

Oppervlaktestructuur Traanplaat

Stabiliteit -20 tot +70 °C

Belasting Tot 25 ton per m²

Brandgedrag B1fl-S1 Moeilijk ontbrandbaar

Onderkant Met drainagenokken

Geschikt voor vloerverwarming Ja

Geschikt voor indoor gebruik Ja

Geschikt voor outdoor gebruik Ja

Toebehoren Oploop/overgangsprofiel, Passend hoekstuk

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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