
afmetingen:
• tegel 510 x 510 x 7mm
• rand 510 x 145 x 7mm
• hoek 145 x 145 x 7mm

coins skindiamond

3 patronen

www.floormaxx.nl
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afmetingen:
• tegel 468 x 468 x 6,7 mm
• rand 468 x 145 x 6,7 mm
• hoek 145 x 145 x 6,7 mm

skin

1 patroon
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Overzicht vloersystemen

Industry: voor het zware werk.
De sterkste tegel uit de lijn. Sterk genoeg voor 
heftrucks, vrachtwagens en de meeste sta-
pelaars. Kan direct zonder verlijming gelegd 
worden over oneffen vloeren. Veelal gebruikt 
in fabrieken, magazijnen, autobedrijven en 
werkplaatsen. Is de belasting extreem hoog? 
Dan is verlijming altijd nog een optie. Door de 
strakke klik is hij poetswaterdicht. 

Invisible: met verborgen klikverbinding.
De liefhebber in winkels en kantoren maar 
net zo goed toe te passen in uw berging, 
autogarage, werkplaats of andere ruimte. 
Is minder sterk dan de Industry maar dat 
is ook niet overal nodig. Sterk genoeg voor 
handpalletwagens, karren, zware werktafels 
en soortgelijke belasting. Door het naadloze 
oppervlakte een strak resultaat. Standaard al 
poetswaterdicht en met verlijming compleet 
waterdicht te maken. Ligt het mooist op een 
vlakke ondergrond.  

7 kleuren
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RoodGroen

BlauwGeelGrafietGrijs
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7 kleuren

afmetingen:
• tegel 653 x 653 x 4mm
• rand 653 x 140 x 4mm
• hoek 140 x 140 x 4mm

skin

1 patroon

<<bekijk online

Maagdenburgstraat 30, 7421 ZD Deventer
Tel: +31 (0)570 519370, E-mail: info@floormaxx.nl, www.floormaxx.nl
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2 kleuren

afmetingen industry:
• tegel 510 x 510 x 7mm
• rand 510 x 145 x 7mm
• hoek 145 x 145 x 7mm

skin

1 patroon
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coins skindiamond

3 patronen

Groter en dunner dan je verwacht.
De dunste tegel uit het assortiment maar met 
de grootste buitenmaat. Met 65.3 x 65.3cm 
en een dikte van 4mm gaan er 2.5 tegels in 
een m2. Door de grote maat profiteert u van 
een nog snellere installatie. Zeer geschikt als 
sportvloer, keldervloer, hobbyvloer of voor 
in de berging. De strakke klik zorgt voor een 
bijna naadloos resultaat. Ligt het mooist op 
een vlakke ondergrond. 

Voor ESD veilig werken met elektronica. 
ESD staat voor Electro Static Discharge. Of-
wel: statische elektriciteit ontlading. Een ESD 
vloer is een vloer die statische elektriciteit 
gecontroleerd kan wegvoeren. Dit is belang-
rijk in ruimtes waar dit een probleem vormt 
zoals elektronica werkplaatsen. Een ESD vloer 
voorkomt dat er ontlading plaats vindt op een 
component en voorkomt zo schade.  
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Overzicht vloersystemen

Industry ECO (in 3 patronen)
Invisible ECO en XL ECO (alleen in skin)

Industry ECO

Invisible ECO XL ECO

ESD XL

ESD Industry

afmetingen XL:
• tegel 653 x 653 x 4mm
• rand 653 x 140 x 4mm
• hoek 140 x 140 x 4mm

Zwart

RoodGroen

BlauwGeelGrafietGrijs

ESD
Grijs

ESD
Grafiet

ECO Zwart ECO Grijs

Waar milieu, budget en functionaliteit 
samenkomt.  
De Industry, Invisible en XL vloertegels zijn 
ook leverbaar in een ECO uitvoering. ECO 
staat voor gerecycled PVC. Gebruikt PVC 
(waaronder gebruikte Floormaxx vloeren) 
wordt gebruikt om nieuwe ECO tegels van te 
produceren. De tegels hebben een mat op-
pervlakte en een gewolkte look. Dit zorgt voor 
een industriële uitstraling en een oppervlakte 
waar vuil minder snel zichtbaar op is. Veelal 
toegepast op plaatsen waar hard gewerkt 
wordt: industriële omgevingen, autobedrijven, 
magazijnen en werkplaatsen. Niet onbe-
langrijk: door het recycle PVC zijn de tegels 
voordeliger dan de tegels van nieuw Premium 
PVC.  

afmetingen:
• Zie afmetingen industry
• Zie afmetingen XL
• Zie afmetingen invisible


