
BoErpe

Wild verband

De klikverbinding is zo ontworpen dat de tegels in ‘wild verband’ geplaatst kunnen worden zodat de gehele vloer 
extra stabiliteit krijgt. Hierdoor kunnen voertuigen er probleemloos op manoeuvreren. Deze tegels zijn demontabel 
en kunnen dus altijd weer hergebruikt worden.

BoErpe is een kunststofplaat met een onzichtbare messing-groef klikverbinding en een 
noppen oppervlaktestructuur. Deze tegels kunnen gewoon op bestrating, in het zand 
of op het gras gelegd worden. Indien er eerst een beschermend doek (bij voorbeeld 
PE-folie) gelegd wordt zal de onderkant niet vervuilen, wel zo handig als de platen weer 
opgepakt worden.

Bofloor
kwaliteit die belastbaar is

Zware last outdoor tegel voor 
evenementen of voor het 
beschermen van ondergronden.

Deze heavyduty platen zijn probleemloos te berijden met palletwagens, vrachtauto’s, heftrucks etc. Ze zijn dus de  oplossing 
voor alle buitenlocaties  waar de vloeren extreem zwaar belast en bereden worden en waar de ondergrond beschermd 
dient te blijven. Deze platen zijn optimaal geschikt als tijdelijke verharding van onverharde terreinen.

  Los legbaar over de bestaande vloer, bestrating, gras of zand
  In wild verband te leggen
  Geen voorwerkzaamheden of hak- en breekwerk noodzakelijk
  Meteen zwaar belastbaar en gebruiksklaar
  Geschikt voor zeer intensieve belasting
  Demontabel en verhuisbaar
  Geluiddempend en ergonomisch
  Drainage-onderkant voor een optimale afwatering 
  Antislip (R11)
  Een perfect alternatief voor stalen (rij-)platen

Eigenschappen

  Looppaden op evenementen
  Tijdelijke parkeerplaatsen
  Rijplaten op bouwlocaties
  Tijdelijke fietspaden of wandelpaden 
  Looppaden op het strand
  Paardenstallen
  Jaarmarkten en braderieën
  Buitenterreinen bij circussen
  Werkplaatsen in de zware industrie
  Afdekken ijsbanen
  Afdekvloer voor tennisbanen 

Toepassingen



Technische gegevens

Verbinding Messing groef verdekt-onzichtbaar

Afmeting 600 x 800 mm   (560 x 7 60 mm werkend)
800 x 1200 mm  (760 x 1160 mm werkend)

Dikte 22 mm
43 mm

Gewicht

800 x 600 x 22 mm ca. 8 kg per plaat
1200 x 800 x 22 mm ca. 16 kg per plaat
800 x 600 x 43 mm ca. 17 kg per plaat
1200 x 800 x 43 mm ca. 34 kg per plaat

Materiaal Recycling PVC (volgens REACH-en CE-normen geproduceerd)

Oppervlaktestructuur Noppen

Hardheid 92 Shore A

Antislip R10

Brandgedrag B1fl-S1 Moeilijk ontbrandbaar

Onderkant Drainage noppen

Toebehoren Oploop/overgangsprofiel

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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Kleuren

22 mm 43 mm

Formaten

De BoErpe tegels zijn verkrijgbaar in de afmetingen:

600 x 800 x 22 mm, 1200 x 800 x 22 mm, 600 x 800 x 43 mm, 1200 x 800 x 43 mm


