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Dompel 3, 2200 Herentals
+32 14 71 35 82
storax@storax.be
www.storax.be

Storax Belgium B.V.
Kantoor/magazijn : 
Telefoon   :
E-mail   :
Website   :

Leveringsvoorwaarden
Levering   :

Prijzen   :

Franco door geheel België.

Exclusief BTW en prijswijzigingen voorbehouden.

Contactpersonen

Danny Brabants

Commercieel directeur

Tel: +32 468 09 68 99
brabants@storax.be

Rudy van Meldert

Technisch directeur

Tel: +32 493 06 85 11
vanmeldert@storax.be

Geert Spruyt

Sales manager

Tel: +32 495 76 05 49
spruyt@storax.be

Storax Belgium B.C.

Kantoor/magazijn : Bannerlaan 83 unit B
   2280 Grobbendonk
Telefoon : +32 14 71 35 82
E-mail : storax@storax.be
Website : www.storax.be

Leveringsvoorwaarden

Levering :  Franco door geheel Belgie.
Prijzen :  Exclusief BTW en prijswijzigingen
  voorbehouden.

Contactpersonen

Danny Brabants
Commercieel directeur

Tel: +32 468 09 68 99
brabants@storax.be

Rudy van Meldert
Technisch directeur

Tel: +32 493 06 85 11
vanmeldert@storax.be

Geert Spruyt
Sales manager

Tel: +32 495 76 05 49
spruyt@storax.be

Koen Blaes
Hoofdmagazijnier

Tel: +32 14 71 35 82
       +32 498 52 66 11
blaes@storax.be

Dirk Embrechts
Service & Techniek

Tel: +32 492 43 06 89
embrechts@storax.be

Martin Emma
Sales manager

Tel: +32 469 12 33 77
emma@storax.be
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BOUWPLATEN

BOUWPLATEN

• Compleet programma

• Snelle levering uit voorraad

• Scherpe prijzen

• Ook maatwerk mogelijk

Ideale ondergrond voor keramische toepassingen

• Waterbestendig

• Thermisch isolerend

• Drukstabiel en toch licht

• Eenvoudig op maat te maken

• Gemakkelijke bewerking (geen droogtijden)

• Bieden bijkomende stabiliteit

• Goede verankering dankzij de vlieslaag

• Hecht op elke ondergrond

Storax ook voor al uw maatwerk oplossingen
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PROFIELMATTEN

Storax levert al ruim 40 jaar een breed gamma systeemmatten voor binnen- en 
buitentoepassing.

Storax inkommatten

Storax plaatsingsservice
Naast levering kan Storax het inmeten en plaatsen volledig uit handen nemen. Bovendien 
behoort een onderhoud- en reinigingsservice tot de mogelijkheden.
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INKOMMATTEN EN MATKADERS

Ecologische matten gemaakt van gerecyclede autobanden.

• 9 standaard afmetingen of op maat gemaakt.

• Leverbaar incl. matkaders

• Uit voorraad leverbaar

• Kleuren: grijs, zwart of bruin

• Hoogte: 12 of 20 mm.

Tirefloor

Naaldvilt en polyamide inkommatten
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• Storax Belgium is officieel verdeler in België van de tegelproducten van Schlüter Systems.

• Schlüter Systems is wereldmarktleider met meer dan 7000 artikelen voor het verantwoord 

aanbrengen van tegelwerk.

• Alle courante Schlüter tegelprofielen en folies  levert Storax uit voorraad.

Tegelprofielen

Afdichting

Dilatatieprofielen

Ontkoppeling

Trapprofielen

Vloerverwarming 
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TEGEL NIVELLEERSYSTEMEN

Storax Belgium is officieel verdeler van de tegel levelling systemen van Fix Plus

Fix Plus is een belangrijke speler voor wat betreft het tegel levelling systeem. Dat is niet voor niets. De clips zijn uitge-
roepen tot de krachtigste clips en zijn daarom erg geliefd bij de professionele vloerders. Fix Plus  krachtige tegel clips 
breken niet vroegtijdig af als de keg in de clip gefixeerd wordt. Toch zijn deze na het uitharden van de tegellijm erg 
eenvoudig te verwijderen en breken keurig af bij het voetje.

De tegelclips vormen de basis van het  levelling systeem. Deze wor-
den onder en tussen de vloer en/of wandtegel geplaatst. De clips en 
keggen worden gebruikt om voegen en hoogteverschillen tussen de 
tegels te vermijden. Het systeem is het ideale hulpmiddel om een 
mooi vlak tegelwerk te creëren

Productkenmerken 

• Krachtige clips, breken niet vroegtijdig af

• Voegbreedtes; 1, 1.5, 2 of 3 mm.

• Tegeldiktes : 3 t/m 13 mm. ; 6 t/m 16 mm. ; 15 t/m 25 mm

Tegelclips en keggen

De twist tegelclips vormen de basis. De caps worden aan de bo-
venkant van de clips gemonteerd. Deze zijn gefabriceerd uit hoog-
waardig materiaal waardoor ze een enorme trekkracht hebben. Dit 
zorgt ervoor dat het systeem kan worden toegepast voor zware, tot 
extra zware tegels. De Twist Cap wordt aangebracht nadat de clip 
en tegel zijn geplaatst. De cap wordt op de clip geschroefd. Door de 
functionele vorm is het eenvoudig aan te draaien en de openingen 
aan vier zijdes zorgen voor goed zicht op de tegel. Dit zijn de top 
ingrediënten voor een goed  genivelleerd tegelwerk.

Productkenmerken

• Krachtige clips, breken niet vroegtijdig af

• Voegbreedtes; 1.5 of 2 mm.

• Tegeldiktes : 3 t/m 20 mm.

Twist tegelclips en caps
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TEGELLIJMEN

• Een C2S1- lijm aan de beste prijs

• Lijmen van tegels tot 10.000 cm2

• Alle types tegel op vloerverwarming
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TEGELDEKSELS

• Ruim assortiment

• Breed toepasbaar

• Uit voorraad leverbaar

AISI 316
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TEGELDAGERS

• Snelle levering uit voorraad

• Voor tegels en planken

• Eenvoudig te plaatsen 

• Hoge belastingweestand 
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DOUCHEGOTEN

• Compleet programma

• Snelle levering uit voorraad

• Scherpe prijzen

Betegelbaar rooster

Geperforeerd rooster

Vol rooster

Artikelcode Lengte Breedte Hoogte

Artikelcode Lengte Breedte Hoogte

Artikelcode Lengte Breedte Hoogte

STDOUR500B 485 mm. 70 mm. 20 mm.

STDOUR500S 485 mm. 70 mm. 20 mm.

STDOUR500V 485 mm. 70 mm. 20 mm.

STDOUR600B 585 mm. 70 mm. 20 mm.

STDOUR600S 585 mm. 70 mm. 20 mm.

STDOUR600V 585 mm. 70 mm. 20 mm.

STDOUR700B 685 mm. 70 mm. 20 mm.

STDOUR700S 685 mm. 70 mm. 20 mm.

STDOUR700V 685 mm. 70 mm. 20 mm.

STDOUR800B 785 mm. 70 mm. 20 mm.

STDOUR800S 785 mm. 70 mm. 20 mm.

STDOUR800V 785 mm. 70 mm. 20 mm.

STDOUR900B 885 mm. 70 mm. 20 mm.

STDOUR900S 885 mm. 70 mm. 20 mm.

STDOUR900V 885 mm. 70 mm. 20 mm.

STDOUR1000B 985 mm. 70 mm. 20 mm.

STDOUR1000S 985 mm. 70 mm. 20 mm.

STDOUR1000V 985 mm. 70 mm. 20 mm.

STDOUR1100B 1085 mm. 70 mm. 20 mm.

STDOUR1100S 1085 mm. 70 mm. 20 mm.

STDOUR1100V 1085 mm. 70 mm. 20 mm.

STDOUR1200B 1185 mm. 70 mm. 20 mm.

STDOUR1200S 1185 mm. 70 mm. 20 mm.

STDOUR1200V 1185 mm. 70 mm. 20 mm.

Het complete gamma RVS AISI.316 
douchegoten bestaat uit een douchegoot 
met frame, waarbij kan gekozen worden uit 
de drie onderstaande varianten roosters.
Er is ook een vlakke versie voorzien, enkel 
met een vol rooster. Alles uit hoogwaardig 
RVS AISI.316. De goten zijn inclusief 
installatieaccessoires.

Storax Douchegoten
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PLINTEN

• Compleet programma Aluminium, rvs en pvc plinten

• Standaard of op maat gemaakt

• Scherpe prijzen

Materiaal: roestvaststaal kwaliteit AISI 304, eenzijdig mat 

  geslepen korrel 320, voorzien van een P.E. beschermfolie

Dikte: 1 en 1,5 mm

Hoogte: elke gewenste hoogte tussen 40 en 120 mm

Lengte: standaardlengte 3 m / maatwerk mogelijk

Bevestiging: Storax Sealer STX wit

• Naturel geanodiseerd

• Vooraf gelakt

• Gepoedercoat

• RVS look

• Hardschuim plinten, hardekern plinten, MDF plinten,  PVC plinten

• Geschikt voor alle soorten vloerbedekkingen

• Eenvoudige montage met Döllken gereedschappen

• Snel leverbaar

Storax rvs plinten

Storax aluminium plinten

Döllken kunststof plinten
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Antislip vloeistoffen

Voor tegels, beton, natuursteen en kunststof vloeren

Assortiment antislip oplossingen, voor de woon- en werkomgeving

Productkenmerken

• Werkt binnen 3 tot 5 minuten

• Direct beloopbaar na applicatie

• Milieuvriendelijk product

• 5 jaar garantie

• Onzichtbaar eindresultaat

• Beschermt de tegel

• Eenvoudig in onderhoud

Ultragrip platen

Ultragrip trapneuzen

Ultragrip platen

Ultragrip traptreden

Ultragrip platen

Ultragrip laddersporten

ANTISLIP
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DAKLUIKEN

• Standaard afmetingen of op maat gemaakt

• Zeer hoge isolatiewaarde van 6.3 m2 K/W.

• Compleet geassembleerd geleverd met een hoog afwerkingsniveau

• Maatwerk of andere specifieke wensen mogelijk

• Leverbaar in iedere RAL kleur

• Incl. ladder of schaartrap leverbaar

• Snel geleverd met een hoog afwerkingsniveau

DEMAXX dakluiken

SPECIALS:

Vluchtluiken voor ondergrondse ruimtes Hijsluiken
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PROFIELEN

• Compleet programma

• Oplossing voor ieder budget

• Leverbaar met en zonder antislipinlage

• Toepassingen voor iedere vloerbedekking

Trapneuzen

Vloerprofielen

• Dorpelprofielen

• Overgangsprofielen

• Aanloopprofielen

• Afwerkprofielen

Hoekbeschermers

• RVS, Alumuminium en kunststof

• Zelfklevend of voorgeboord

• Diverse afmetingen

Voegprofielen 

• Voor iedere type verkeer

• Inbouw of opbouw profielen

• Uigebreid programma

Kijk voor ons hele assortiment op www.storax.be
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