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Bogaert kunststofvloeren,

De oplossing voor uw vloer.

Bij Bogaert kunststofvloeren nv staat een team professionals klaar om U te adviseren en
om samen met U de beste oplossing voor uw vloer te zoeken.
Vanwege ons groot aanbod van vloersystemen en hun unieke eigenschappen (de
hoge chemische bestendigheid, drukweerstand en duurzaamheid, ... ) zijn onze vloeroplossingen geschikt voor alle soorten projecten, van renovatie tot nieuwbouw.



Professionaliteit



Kwaliteit



Flexibiliteit



Referenties



Ecologisch

Ons bedrijf bestaat reeds meer dan
20 jaar. Gedurende deze tijd hebben
wij de nodige kennis en ervaring
opgedaan om U voor elk project een
passend oplossing aan te bieden.

Wij werken enkel met producten van
hoogwaardige kwaliteit die voldoen
aan de hoogste eisen en voorzien zijn
van de nodige certificaten.

We werken met verschillende teams
en kunnen hierdoor alle projecten aan.

Honderden tevreden klanten en vaste
partners kunnen getuigen van hun
tevredenheid.

Onze leveranciers beschikken over
de nodige certificaten, waaronder ISO
14001.
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Snel en kwalitatief renoveren
Door ons uitgebreid aanbod van vloersystemen kunnen
wij U bij elk renovatieproject een oplossing aanbieden.
Groot assortiment vloersystemen
Kosten en tijd besparen
• Rechtstreeks aanbrengen op oude parket/tegels/...
• Geen uitbraak van huidige vloer
• Minieme laagdikte (2-20mm)

Renovatieproject Pittem
Hier hebben we een elastische, sneldrogende, uv- en weekmakerbestendige polyurethaan gietvloer geplaatst.
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Epoxy gietvloeren
Oersterke industrievloer.
De epoxy gietvloer is ontwikkeld voor
de industrie en is daarvoor ook aangeraden. Een epoxy gietvloer is zeer hard,
ze beschikt over een grotere druksterkte
dan beton (65N/mm²).
Dit vloersysteem is ontwikkeld als
bescherming van de ondervloer voor
chemische belasting door zuren, olie en
mechanische belasting door heftrucks,
transpalletten, …
Duurzaam
•
•
•
•

Grotere druksterkte dan beton (80N/mm²)
Uiterst slijtvast
Grote chemische bestendigheid
Eenvoudig vernieuwen dmv
1 nieuwe toplaag

Gemakkelijk onderhoud:
• Naadloos
• Gesloten vloeistofdicht oppervlak
• Eenvoudig reinigen met water en
neutraal middel

Vrijheid in afwerking
•
•
•
•
•

Antistatisch, hitte/accuzuur - bestendig
Mat, satijn, blinkend
Glad of antislip
Instrooi kleurvlokken, egaal
Kleurkeuze (RAL)

Kosten en tijd besparen
• Eenvoudig aanbrengen over bestaande
vloer zonder uitbraak
• Laagdikte van 3-5 mm

Verschillende varianten
•
•
•
•

Instrooivloer
Antistatisch
Accuzuur bestendig
...

Toepassingen
• Industrie
• Werkhallen
• Scholen
• Magazijnen
• Garages
• Keukens
• Laboratoria
• ...
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Acrylaat gietvloeren
Supersnelle slijtvaste vloeroplossing.
De PMMA gietvloer beschikt over
gelijkaardige eigenschappen als de epoxy
gietvloer maar met enkele duidelijke
verschillen. Het volledige systeem kan
in 1 dag geplaatst worden en kan 2 uur
na het plaatsen van de laatste laag in
gebruik genomen worden.
Kosten en tijd besparen
• Minimaal verlies van het productieproces
• Volledige systeem kan in 1 dag geplaatst
worden
• Eenvoudig aanbrengen over bestaande
vloer zonder uitbraak
• Laagdikte van 3-9 mm

Duurzaam
•
•
•
•

Chemische binding tussen de lagen
Vloeistofdicht
Grote chemische bestendigheid
Eenvoudig vernieuwen dmv
1 nieuwe toplaag

Gemakkelijk onderhoud:
• Naadloos
• Gesloten vloeistofdicht oppervlak
• Eenvoudig reinigen met water en
neutraal middel

Vrijheid in afwerking
•
•
•
•

Mat, satijn, blinkend
Glad of antislip
Instrooi kleurvlokken, egaal
Kleurkeuze (RAL)

Verschillende varianten
• Hitte bestendig
• Instrooivloer
• ...

Toepassingen
• Winkels
• Parkings
• Bakkerij
• Horeca
• Industrie
• Garages
• Werkruimtes
• ...
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Epoxy mortelvloeren
Het vloersysteem voor zware belastingen.
Een epoxy mortelvloer is een naadloos
waterdamp-doorlatend vloersysteem dat
wordt aangebracht met truweel of
vlindermachine. Dit systeem heeft tov
een epoxy gietvloer toch enkele
duidelijke verschillen zoals laagdikte,
kleurkeuze en verwerking.
Duurzaam
•
•
•
•

Vloeistofdicht
Grotere druksterkte dan beton
Grote chemische bestendigheid
Eenvoudig vernieuwen dmv
1 nieuwe toplaag

Gemakkelijk onderhoud
• Naadloos
• Gesloten vloeistofdicht oppervlak
• Eenvoudig reinigen met water en
neutraal middel

Dampdoorlatend
• Kan aangebracht worden op ondergronden
met dampspanning

Vrijheid in afwerking
•
•
•
•

Mat, satijn, blinkend
Glad of antislip
Instrooi kleurvlokken, egaal
Kleurkeuze beperkt tot kwartsmengelingen

Kosten en tijd besparen
• Eenvoudig aanbrengen over bestaande
vloer zonder uitbraak
• Laagdikte van 5-9 mm

Variant
• Steentapijt (niet voor industrie)
Andere materie en korrelgrootte (1-4 mm)

Toepassingen
• Ziekenhuizen
• Opslagruimtes
• Industrie
• Kelders
• Kantoren
• Keukens
• ...

Steentapijt
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Plinten en stootranden
Afwerking die tegen een stootje kan.
De plinten en stootranden worden geplaatst
en afgewerkt met hetzelfde product als het
vloersysteem. Deze kunnen zowel in een rechte als
in een holle hoek verkregen worden en zijn volledig
naadloos.
Eigenschappen
• Vloeistofdicht systeem
• Beschermen van de muur tegen schade
• Vereenvoudigen het onderhoud
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