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Los leggen

Deze tegels zijn bedoeld om los te leggen (zonder verlijming) wat in de praktijk betekend dat  er geen voorwerk-
zaamheden of hak- en breekwerk noodzakelijk zijn. De tegels kunnen dus zonder geluidsoverlast en met geen of 
slechtst minimale bedrijfsonderbreking geplaatst worden. Daarnaast kan de vloer steeds weer opgepakt worden 
en eventueel mee verhuizen. Dat heet duurzaam investeren!

Vloerrenovaties in winkels of kantoren zijn met deze klik-vloertegels zonder overlast 
uit te voeren. Een vloer gelegd met deze groot-formaat kliktegels is in een mum van tijd 
klaar en meteen te gebruiken. Dus een bedrijfsonderbreking is er niet of wordt tot het 
absoluut minimale beperkt!

Bofloor
kwaliteit die belastbaar is

Los legbare design kliktegel voor
projektgebruik, maar ook geschikt 
voor particuliere toepassingen!

De tegels kunnen heel eenvoudig en snel weer opgepakt worden en eventueel elders herplaatst, dus ook een optimale
en duurzame investering voor huurobjecten, tijdelijke huisvestiging of beurspresentaties. De tegels zijn gemaakt van 
glasvezel versterkt pvc met een 0.7 mm toplaag en voorzien van een beschermende PUR-coating. De zwaluwstaartverbinding 
sluit perfekt aan en is bijna niet zichtbaar (afhankelijk van de lichtinval). De tegels hebben een moderne streepjes- of 
betonlookstructuur.

  Los legbaar over de bestaande ondervloer
  Moderne uitstraling
  Goed sluitende zwaluwstaartverbinding
  Geen voorwerkzaamheden of hak- en breekwerk noodzakelijk
  Meteen belastbaar en gebruiksklaar
  Geen of minimale bedrijfsbelemmering
  Demontabel en verhuisbaar
  Intensief belastbaar 
  Warmte-isolerend, geluiddempend en ergonomisch
  Antislip (R10)
  PUR-oppervlaktebehandeling voor eenvoudig reinigen en onderhoud

  Een perfect alternatief voor keramische tegels, coatings of betonverf

Eigenschappen

  Bedrijfsruimtes
  Winkels
  Showrooms
  Kantoren
  Scholen
  Kinderdagverblijven
  Hotels
  Sportscholen
  Fitnesscentra
  Beursstands
  Shop-in-Shop presentaties

  Woningen

Toepassingen



Lijmen

In sommige gevallen, zoals bij veel direct zonlicht of intensief rolverkeer, is het te adviseren om de tegels volledig met een 
2K-PU-lijm te verlijmen. Een andere methode om ervoor te zorgen dat de tegels ook bij intensieve belastingen goed blijven 
liggen is het gebruik van een fixeermiddel. De tegels liggen goed vast en kunnen toch steeds opgepakt kunnen worden.

Technische gegevens

Verbinding Zwaluwstaartverbinding

Afmeting 914 x 914 mm

Dikte 5 mm

Gewicht 8 kg per tegel

Materiaal Phthalat-vrij PVC (volgens REACH-en CE-normen geproduceerd)

Oppervlaktestructuur Smooth

Hardheid 92 Shore A

Antislip R10

Brandgedrag B1fl-S1 Moeilijk ontbrandbaar

Onderkant Glad

Geschikt voor vloerverwarming Ja

Oppervlaktebehandeling PUR

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

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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