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Leveringsvoorwaarden
Levering
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: Exclusief BTW en prijswijzigingen voorbehouden.
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Ultragrip
10 jaar
garantie

Ultragrip antislip oplossingen

Ultragrip is vervaardigd uit polyester, versterkt met fiberglasvezels
(GRP) met daarop een aluminium korrel. Door het gebruik van deze
hoogwaardige materialen is Ultragrip een duurzame oplossing voor tal
van gevaarlijke gladde oppervlakken. Ultragrip is vrijwel onverwoestbaar,
volledig splinter- en barstvrij en bovendien weerbestendig. Ideaal voor
de winter, helemaal omdat er geen ijs en sneeuw op het materiaal
hecht.
Ultragrip behoort tot de meest veelzijdige antislip oplossingen die op de
markt verkrijgbaar zijn en voldoet aan de strengste internationale
normen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid.

Leverbaar in 4
antislip gradaties
 Barefoot

Beloopbaar met blote voeten

 Fine

Voor binnentoepassingen

 Medium

Voor buitentoepassingen

 Offshore

Voor de offshore en zware industrie

Ultragrip Programma
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Ultragrip platen

Ultragrip vlonderstrips

Ultragrip mini-strips

Ultragrip trapneuzen

Ultragrip traptreden

Ultragrip laddersporten

Toepassingen

Beton, houten- en stalen (brand-)trappen
 Galerijen
 Bruggen
 Bankirai / hardhouten vlonders
 Industrie
 Laadperrons
 Werkplatforms
 Offshore en ondergrondse applicaties
 Stalen roosters, traanplaten en ongelijke oppervlakken

Montage op trappen

Montage op hout

Montage op beton

Montage op staal

Kenmerken

 Stootvast – lange duurzaamheid
 Effectief in natte en olieachtige omstandigheden
 Eenvoudig te monteren – verlijming en/of geboord
 Niet-geleidend – elimineert elektrische en thermische
gevaren
 Geschikt voor voetgangers, heftrucks en overig zwaar verkeer
 Onderhoudsvrij – zal niet roesten of corroderen
 65% lichter dan staal – gemakkelijker te hanteren en goedkoper
te installeren
 Leverbaar vanaf 2 mm. dikte
 Leverbaar in elke RAL-kleur (standaard zwart, grijs en geel)
 Op maat leverbaar
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Ultragrip platen
Geschikt voor

Beton, houten- en stalen (brand-)trappen

Galerijen

Bruggen

Bankirai / hardhouten vlonders

Industrie

Laadperrons

Werkplatforms

10 jaar
garantie


Offshore en ondergrondse applicaties

Stalen roosters, traanplaten en ongelijke
oppervlakken

Dikte

: 3,5 mm.

Standaardkleuren

: Geel , grijs en zwart (andere RAL-kleuren op aanvraag)

Antislip gradaties

: Barefoot, fine, medium en offshore

Standaard afmetingen

: 750 x 500 mm.

(maatwerk mogelijk)

800 x 800 mm.
1000 x 1200 mm.
1000 x 1500 mm.
1000 x 1800 mm.

Storax Ultragrip platen behoren tot de meest veelzijdige antislipoplossingen die op de markt verkrijgbaar
zijn en voldoen aan de strengste internationale normen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid.


Storax kan het inmeten en plaatsen
volledig voor u uit handen nemen.


Gratis advies op locatie
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Ultragrip vlonderstrips
Geschikt voor

Beton, houten- en stalen (brand-)trappen
 Galerijen
 Bruggen
 Bankirai / hardhouten vlonders
 Industrie
 Laadperrons
 Werkplatforms

10 jaar
garantie

 Offshore en ondergrondse applicaties
 Stalen roosters, traanplaten en ongelijke
oppervlakken

Dikte

:

3,5 mm.

Standaard kleuren

:

donkerbruin
en beigeRAL-kleuren
(andere RAL-kleuren
op aanvraag)
Zwart, grijs
en geel (andere
op aanvraag)

Montage

:

Voorgeboord
incl. rvs schroeven op kleur
Verlijmen
of voorgeboord

Breedte

:

90 mm. (maatwerk mogelijk)
50 of 95

Lengte

:

800, 1000,
of 2400
mm. (maatwerk
mogelijk)
1000,
1200 1200
of 1500
mm. (maatwerk
mogelijk)


Storax kan het inmeten en plaatsen
volledig voor u uit handen nemen.


Gratis advies op locatie
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Ultragrip mini-strips
Geschikt voor

Houten trappen
 Galerijen
 Bruggen
 Bankirai / hardhouten vlonders

10 jaar
garantie

Dikte

:

3,5 mm.

Kleur

:

Zwart en beigegrijs (andere RAL-kleuren op aanvraag)

Breedte

:

5 of 10 mm.

Lengte

:

1000 mm.

Antislipgradaties

:

Barefoot, fine of medium


Storax kan het inmeten en plaatsen
volledig voor u uit handen nemen.


Gratis advies op locatie
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Ultragrip mini-strips
Ultragrip mini-strips zijn vrijwel onverwoestbaar, volledig splinter- en barstvrij, en bovendien
weerbestendig. Zo bewijzen Ultragrip mini-strips iedere winter weer hun dienst door houten
vloeren, trappen, vlonders en loopbruggen veiliger te maken. Te meer omdat ijs en sneeuw
niet hechten op dit materiaal.
Ultragrip mini-strips worden vervaardigd in de door u gewenste kleur. Hierna kan Storax
desgewenst de ondergrond reinigen en de mini-strips monteren. Uw houten galerij, trap of
vlonder is hierna jarenlang veilig beloopbaar.
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Ultragrip trapneuzen
Geschikt voor

Betonnen trappen

Houten trappen

Stalen (brand-)trappen

Offshore en ondergrondse applicaties

Werkplatforms

10 jaar
garantie

Standaardkleuren

:

Geel , grijs en zwart (andere RAL-kleur op aanvraag)

Dikte

:

4,5 mm.

Afmetingen

:

100 x 50 mm.
50 x 50 mm.
55 x 55 mm.
70 x 30 mm.

Lengte

:

1000 mm. (maatwerk mogelijk)

Antislip gradaties

:

Barefoot, fine, medium of offshore

Normering
Storax Ultragrip trapneuzen behoren tot de
meest veelzijdige antislipoplossingen die op de
markt verkrijgbaar zijn en voldoen aan de
strengste internationale normen op het gebied
van veiligheid en duurzaamheid.


Storax kan het inmeten en plaatsen
volledig voor u uit handen nemen.


Gratis advies op locatie
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Ultragrip traptreden
Geschikt voor

Betonnen trappen

Houten trappen

Stalen (brand-)trappen

Offshore en ondergrondse applicaties

Werkplatforms

10 jaar
garantie

Standaardkleuren

:

Geel , grijs en zwart (andere RAL-kleur op aanvraag)

Dikte

:

4,5 mm.

Afmetingen

:

350 x 50 mm.
400 x 50 mm.
500 x 55 mm.
600 x 30 mm.

Lengte

:

1000 mm. (maatwerk mogelijk)

Antislipgradaties

:

Barefoot, fine, medium of offshore


Storax kan het inmeten en plaatsen
volledig voor u uit handen nemen.


Gratis advies op locatie
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Ultragrip laddersporten
Geschikt voor

Daktoegang van gebouwen

Industrie

Offshore

10 jaar
garantie

Standaardkleuren

:

Geel (andere RAL-kleur op aanvraag)

Dikte

:

4,5 mm.

Vorm

:

Rond of vierkant

Diameter

:

22, 30 of 35 mm.

Lengte

:

400, 600, 800 of 1500 mm. (maatwerk mogelijk)

Antislipgradaties

:

Barefoot, fine, medium of offshore


Storax kan het inmeten en plaatsen
volledig voor u uit handen nemen.


Gratis advies op locatie

12

Ultragrip antislip oplossingen
Voldoet aan de strengste internationale normen
Ultragrip behoort tot de meest veelzijdige antislipoplossingen die op de
markt verkrijgbaar zijn en voldoet aan de strengste internationale
normen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid.
Technische specificaties en certificaten zijn op aanvraag beschikbaar.
Keuze uit antislipgradaties barefoot, fine, medium en off-shore.

Kenmerken
 Stootvast – lange duurzaamheid
 Effectief in natte en olieachtige omstandigheden
 Eenvoudig te monteren – verlijming en/of geboord
 Niet-geleidend – elimineert elektrische en thermische gevaren
 Geschikt voor voetgangers, heftrucks en overig zwaar verkeer
 Onderhoudsvrij – zal niet roesten of corroderen
 65% lichter dan staal – gemakkelijker te hanteren en goedkoper te
installeren
 Leverbaar vanaf 2 mm. dikte
 Leverbaar in elke BS of RAL-kleur (standaard zwart, grijs en geel)
 Op maat leverbaar
 UV-bestendig
 Chemisch bestendig

Technische gegevens
 Ultragrip kan in diverse vuurbestendigheid korrels worden geleverd:


 BS 476 Part 7 Class 1



 BS 476 Part 6 Class 0



 BS 476 Part 7 Class 2

 Thermische expansie:

30 x 10^(-6) / deg. C

 Buigzaamheid:

193 MPa

 Spanning:

123 MPa

 Thermische geleiding:

0.2 w/m2K

Kleuren: Grijs (RAL 7001), zwart en geel (08 E 51) zijn de standaardkleuren. Ultragrip kan ook in andere B.S. 4800, B.S. 5252 of RAL-kleuren
gefabriceerd worden (op aanvraag).
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Antisliptape
Antisliptape

Storax antisliptape
antisliptape
Storax
Storaxbiedt
biedteen
eencompleet
compleetprogramma
programmaantisliptape
antisliptapevoor
voorbetonnen,
betonnen, tegel
tegel
Storax
enstalen
stalenondergronden.
ondergronden.Storax
Storaxantisliptape
antisliptapewordt
wordtgeïmpregneerd
geïmpregneerd met
met
en
eenharde
harde‘diamondaluminium
‘diamondaluminiumoxide’,
oxide’,waardoor
waardooreen
eenzeer
zeersterke
sterke tape
tape
een
meteen
eenlange
langelevensduur
levensduurontstaat.
ontstaat.Ideaal
Ideaalom
omvalpartijen
valpartijente
te voorkomen
voorkomen
met
dewoonwoon-en
enwerkomgeving.
werkomgeving.
ininde
Leverbaarininalle
allevormen,
vormen,kleuren,
kleuren,maatvoeringen.
maatvoeringen.
Leverbaar

Voordelen
Voordelen

Hygiënisch
Hygiënisch

Eenvoudigaan
aante
tebrengen
brengen
Eenvoudig
Verwijderbaar
Verwijderbaar
Duurzaam
Duurzaam

Zelfop
opmaat
maatte
teknippen
knippen
Zelf
Geenstruikelgevaar
struikelgevaar
Geen

Geschiktvoor
voortrappen
trappenen
enbordessen
bordessen
Geschikt

Bestendigtegen
tegenextreme
extremetemperaturen
temperaturen
Bestendig


Bestendigtegen
tegenoplosmiddelen
oplosmiddelenen
enandere
andereagressieve
agressieveproducten
producten

Bestendig

Standaarduitvoering
uitvoering
Standaard

Standaardbreedtes
breedtes25,
25,50
50of
of100
100mm.
mm.
Standaard

Rollenvan
van18
18meter
meter

Rollen


Zwart(Overige
(Overigevormen,
vormen,kleuren
kleurenen
en maatvoeringen
maatvoeringenop
opaanvraag)
aanvraag)

Zwart
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Storax antisliptape - Aqua

Beloopbaar met blote voeten, ideaal voor zwembaden, doucheruimtes, badkamers of boten.
Standaardkleuren

:

Zwart, wit en transparant

Breedtes

:

25 of 50 mm.

Lengte

:

Rollen van 18 mtr.

Overige vormen, kleuren en maatvoeringen op aanvraag.

Storax antisliptape - Glow in the Dark

Ideaal om in verduisterde ruimtes traptreden, opstapjes of vluchtwegen aan te geven.
Standaardkleuren

:

Zwart/wit en signalisering

Breedtes

:

25 of 50 mm.

Lengte

:

Rollen van 18 mtr.

Overige vormen, kleuren en maatvoeringen op aanvraag.
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3M
3M Safety-Walk
Safety-Walk

3MSafety-Walk
Safety-Walk
3M
Safety-Walk™bestaat
bestaatuit
uiteen
eencomplete
completelijn
lijnvan
vanantislip
antislipproducten
producten
Safety-Walk™

speciaalontwikkeld
ontwikkeldom
ombetonnen
betonnenen
enstalen
stalenondergronden
ondergrondenduurzaam
duurzaam
speciaal
antislipte
temaken.
maken.Perfect
Perfecttoepasbaar
toepasbaarvoor
voorcommerciële
commerciëleen
en industriële
industriële
antislip
toepassingen.
toepassingen.

Safety-Walk™zorgt
zorgtvoor
vooreen
eenuiterst
uiterstveilige
veiligewerkwerk-en
enwoonomgeving.
woonomgeving.
Safety-Walk™

Safety-Walk™isisleverbaar
leverbaarin
inalle
allevormen,
vormen,kleuren,
kleuren,maatvoeringen
maatvoeringen en
en
Safety-Walk™
fijnetot
totgrove
groveantislip
antislipstructuren.
structuren.
fijne

Keuzeuit
uitantislipgradaties
antislipgradatiesfijn,
fijn,standaard
standaarden
engrof.
grof.
Keuze
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3M Safety-Walk
Safety-Walk™ grof (zwart)
Afmeting

Artikelcode

Uitvoering

GPZWC025

Rol

25 mm x 18,3 m

GPZWC05

Rol

51 mm x 18,3 m

GPZWC10

Rol

102 mm x 18,3 m

GPZWC015

Rol

152 mm x 18,3 m

GPZWC30

Rol

305 mm x 18,3 m

GPZWC061

Rol

612 mm x 18,3 m

COZW914

Rol

914 mm x 18,3 m

Safety-Walk™ standaard (zwart)
Artikelcode

Uitvoering

Afmeting

GPZW19

Rol

19 mm x 18,3 m

GPZW25

Rol

25 mm x 18,3 m

GPZW5

Rol

51 mm x 18,3 m

GPZW10

Rol

102 mm x 18,3 m

GPZW15

Rol

150 mm x 18,3 m

GPZW30

Rol

300 mm x 18,3 m

GPZW510

Rol

510 mm x 18,3 m

GPZW61

Rol

611 mm x 18,3 m

GPZW780

Rol

780 mm x 18,3 m

GPZW914

Rol

915 mm x 18,3 m

Safety-Walk™ andere vormen (zwart)
Artikelcode

Uitvoering

Afmeting

SWST39

Strook

300 x 900 mm

SWST317

Strook

300 x 175 mm

GPZW1561

Strook

150 x 610 mm

SWST58

Strook

51 x 850 mm

GPZW261

Strook

19 x 61 mm

SWST72

Strook

70 x 25 mm

SWTE6

Tegel

60 x 60 mm

SWTE10

Tegel

100 x 100 mm

SWTE14

Tegel

140 x 140 mm

SWTE20

Tegel

200 x 200 mm

SWTE60

Tegel

600 x 600 mm

SWRO25

Rondje

diameter 25 mm

SWRO5

Rondje

diameter 50 mm

SWRO10

Rondje

diameter 100 mm
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Gigagrip voor tegels
Geschikt voor

Keramische tegels

Natuursteen
Gigagrip


Gepolijste tegels

5 jaar
garantie

Gigagrip voor tegels is dé onzichtbare antislipoplossing
tegen gladde en/of vochtige tegelvloeren, trappen en
andere oppervlaktes. Gigagrip voor tegels wordt zonder
dieptereiniging direct aangebracht op de tegel. Na
enkele minuten inwerken wordt deze geneutraliseerd
met water. Zo kunt u snel en eenvoudig grote oppervlakken antislip maken.

Gigagrip Cleaner
Voor een optimale en langdurige werking,
adviseren wij om de behandelde vloer periodiek
te reinigen met Gigagrip Cleaner.
Deze zeepvrije ontvetter zorgt dat de optimale
antislipwerking behouden blijft.

Gigagrip voor tegels is slechts enkele minuten na
aanbrengen volledig beloopbaar, ook met blote
voeten. Het product is bovendien milieuvriendelijk,
volledig biologisch afbreekbaar en bevat geen gevaarlijke oplosmiddelen of giftige chemicaliën. Daarnaast
remt de unieke formule de opbouw van schadelijke
bacteriën.

Kenmerken
 Werkt binnen 3 tot 5 minuten

Direct beloopbaar na applicatie

Milieuvriendelijk product

5 jaar garantie (vraag naar de voorwaarden)

Onzichtbaar eindresultaat

Beschermt de tegel

Eenvoudig in onderhoud


Storax kan het inmeten en plaatsen
volledig voor u uit handen nemen.


Gratis advies op locatie
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Gigagrip tegelspray (doe-het-zelf)
Geschikt voor

Keramische tegels

Natuursteen

Gepolijste tegels

Toepassingen

Badkamers

Keukens

Terrassen

Speciaal voor de eindgebruiker is de Gigagrip tegelspray ontwikkeld. Deze tegelspray heeft een lager
concentraat van de Gigagrip waardoor particulieren of eindgebruikers zonder problemen hun vloer of trap
kunnen behandelen. Spray, Spoel en Klaar!

Kenmerken

Werkt binnen 3 tot 5 minuten

Direct beloopbaar na applicatie

Geen chemische dampen bij aanbrengen en daarna

5 jaar garantie (vraag naar de voorwaarden)

Onzichtbaar eindresultaat

Beschermt de tegel

Eenvoudig in onderhoud

Verkrijgbaar in 100 ml, 500 ml en 5 liter

500 ml Gigagrip tegelspray is geschikt voor
circa 6-8 m2

Ingrediënten declaratie volgens
EEG-Richtlijn 648/2004/EG

Gigagrip Cleaner
Voor een optimale en langdurige werking,
adviseren wij om de behandelde vloer periodiek
te reinigen met Gigagrip Cleaner.

3-5
min.
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Gigagrip voor beton en natuursteen
Geschikt voor beton en steen

Winkelstraten

Galerijen

Stadions

(Parkeer)garages

Betonnen trappen

Fabriekshallen

5 jaar
garantie


Magazijnen

Gigagrip voor beton en natuursteen is dé onzichtbare antislipoplossing tegen gladde en/of vochtige betonvloeren, trappen en andere oppervlakken. Gigagrip voor beton en natuursteen is een vloeistof die microscopisch
kleine groeven in de toplaag van de gladde vloer maakt. Na een behandeling met Gigagrip voor beton en
natuursteen is er optisch niets aan uw betonvloer veranderd, maar het water kan nu eenvoudig wegvloeien
onder schoenzolen of autobanden waardoor er meer grip ontstaat en de kans op uitglijders of schuivers wordt
geminimaliseerd.

Werkwijze
De betonvloer dient grondig gereinigd te worden met
ons bijgeleverde schoonmaakmiddel, waarna het
betonnen oppervlak met Gigagrip voor beton en natuursteen kan worden
behandeld. Gigagrip voor beton en natuursteen moet
circa 45 tot 60 minuten inwerken. Vervolgens dient de
betonnen vloer nogmaals grondig gereinigd te worden
om alle overtollige vloeistoffen te verwijderen. Na de
antislipbehandeling is de betonnen vloer direct weer
toegankelijk.

Kenmerken
 Direct beloopbaar na applicatie

Geen chemische dampen bij aanbrengen en daarna

5 jaar garantie (vraag naar de voorwaarden)

Onzichtbaar eindresultaat

Eenvoudig in onderhoud

Goedkoper dan coating

Inclusief dieptereiniging

Gigagrip Cleaner
Voor een optimale en langdurige werking,
adviseren wij om de behandelde vloer periodiek
te reinigen met Gigagrip Cleaner.
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Storax kan het inmeten en plaatsen
volledig voor u uit handen nemen.


Gratis advies op locatie

Gigagrip voor kunststofvloeren
Toepassingen

Badkamers en Doucheruimtes

Balkons en Gallerijen

Trappen

Fabriekshallen

Magazijnen

Parkeergarages

Grootkeukens

Zwembaden

Gigagrip Kunststofvloeren is een transparante en vloeibare antislip vloeistof zonder korrelstructuur die speciaal is
ontwikkeld voor kunststof ondergronden. Hierdoor hecht dit antislipproduct uitstekend op onder meer epoxy,
linoleum, acryl en polyester ondergronden. Daarnaast kan Gigagrip Kunststofvloeren uitstekend worden toegepast op glazen ondergronden.

Geschikt voor
 Acryl & Polyester
 Epoxy (giet, linoleum)
 Keramische Tegels
 Marmer & Graniet
 Polyester
 Porselein & Emaille
 Traanplaat

Kenmerken
 Uitstekende antislipkwaliteit

Ondergrond wordt niet aangetast

Uithardingstijd afhankelijk van ondergrond

Hygiënische antislipoplossing

Eenvoudig te reinigen

Transparant zonder korrelstructuur

Fabrieksgarantie van twee jaar op douchebakken en
badkuipen. Andere ondergronden op aanvraag.

Gigagrip Cleaner
Voor een optimale en langdurige werking,
adviseren wij om de behandelde vloer periodiek
te reinigen met Gigagrip Cleaner.


Storax kan het inmeten en plaatsen
volledig voor u uit handen nemen.


Gratis advies op locatie
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Storax antislip coating
Geschikt voor
G


Tegelvloeren


Polyester


Beton


Plaatstalen badkuipen


Plaatstalen douchebakken


Acryl badkuipen


Acryl douchebakken

Technische gegevens
 Uitstekende antislipkwaliteit

Krasbestendig en slijtvast

Ondergrond wordt niet aangetast

Verkrijgbaar in transparante afwerking

Maximale hechting (klasse 0, ISO2409)

Eenvoudig te verwijderen

Vuil- en waterafstotend

Storax Cleaner
Voor een optimale en langdurige werking,
adviseren wij om de behandelde ondergrond
periodiek te reinigen met Storax Cleaner.
Deze zeepvrije ontvetter zorgt dat de optimale
antislipwerking behouden blijft.


Hygiënische antislipoplossing

Eenvoudig te reinigen

Duurzame coating

Veilig aan te brengen (coating op waterbasis)

Storax Remover
Storax antislip coating is met de Storax Remover eenvoudig te verwijderen, zonder dat de ondergrond wordt
aangetast. Hiermee wordt uw tegelvloer, badkuip of douchebak weer in haar oorspronkelijke staat hersteld.
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Antislip matten

Storax antislip matten
matten
Storax antislip matten
matten zijn
zijn bij
bij uitstek
uitstek geschikt
geschikt voor
voor buitenomstandigheden
buitenomstandighedenwaar
waaruitglijden
uitglijdentengevolge
tengevolgevan
vaneen
een
gladde ondergrond
ondergrond een
een gevaar
gevaar is.
is. Storax
Storax antislip
antislip matten
mattenzijn
zijnin
in66kleuren
kleurenleverbaar
leverbaarin
insemisemi-openopen-en
engesloten
gesloten
uitvoering. Levering
Levering zowel
zowel als
als standaardrollen
standaardrollen voor
voor zelfmontage
zelfmontageof
ofcompleet
compleetop
opmaat
maatinclusief
inclusiefmontage
montagedoor
door
ervaren montageploegen.
montageploegen.

Kenmerken

 Antislip norm R13
R13
 Europese brandnorm
brandnorm Bfl-S1
Bfl-S1

 Geluiddempend
Geluiddempend en
en isolerend
isolerend
 Rot- en schimmelwerend
schimmelwerend
 Weer- en UV bestendig
bestendig

 Met
Met water
water te
te reinigen
reinigen

Kleuren
Kleuren

Semi
Semi open
open
Antraciet
Antraciet

01
01

Grijs
Grijs

03
03

Bruin
Bruin

Rood
Rood
Blauw
Blauw

Groen
Groen

02
02

Gesloten
Gesloten

Antraciet
Antraciet zwart
zwart 1111
Grijs
Grijs

12
12

04
04
05
05

06
06

23
23

Storax antislip matten
Geschikt voor

Galerijen, looppaden

Houten vlonders en bruggen

Bordessen

Trappen

Hellingbanen

Steigers

Backing

:

Zacht PVC rubber

Tussenlaag

:

Polyester glasfiberdrager

Toplaag

:

PVC kunststof antislip korrels

Dikte

:

6 mm. (semi-open)
4 mm. (gesloten)

Standaard afmetingen

:

Rollen 120 cm. x 10 mtr. alle kleuren
Rollen 60 cm. x 10 mtr. kleur 01

Gewicht

:

2 kg/m2


Storax kan het inmeten en plaatsen
volledig voor u uit handen nemen.


Gratis advies op locatie
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Storax antislip industriematten
Geschikt voor

Optimale antislip voor productieruimten

Leverbaar conform antislip norm R11 en R12

Ergonomisch voor het personeel

Robuuste kwaliteit

Hoge chemische bestendigheid

Industriematten R 11

Industriematten R 12

Materiaal

Zacht PVC

Recycled PE

Breedte

60, 80, 100 of 120 cm.

60, 80, 100 of 120 cm.

Standaardlengte

10 mtr. (maatwerk tot max 30 mtr.)

10 mtr. (maatwerk tot max 30 mtr.)

Hoogte

15 mm.

18 mm.

Kleuren

Zwart (optie gele veiligheid stroken)

Zwart (grijs in R11)

Kleuren aanloopprofielen

Zwart, geel of combinatie van beiden

Zwart, geel of combinatie van beiden

Gewicht

8 kg/m

6,5 kg/m2

Temperatuurbestendigheid

-5°C tot + 60°C

-30°C tot + 60°C

R 11

2

R 12
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Storax antislip badmatten
Geschikt voor

Zwembaden

Badkamers

Sauna’s

Wellness

Ziekenhuizen

Kleedruimtes

Standaard

Extra brede profielen

Breedte

40 tot 120 cm.

60, 80 of 100 cm.

Standaardlengte

10 mtr. (maatwerk mogelijk)

10 mtr. (maatwerk mogelijk)

Hoogte

12 mm.

12 mm.

Kleuren

Blauw, groen, geel, rood, ivoor,

Rood, wit, blauw, geel, beige,

mint en grijs

grijs en zwart

Antibacterieel

PVC-vrij

Breedte

40 tot 120 cm.

40 tot 120 cm.

Standaardlengte

10 mtr. (maatwerk mogelijk)

10 mtr. (maatwerk mogelijk)

Hoogte

14 mm.

12 mm.

Kleuren

Rood, wit, blauw, groen, geel, bruin,

Blauw, ivoor, grijs

ivoor, mint, grijs en zwart
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Trapneuzen

Gradus
 Wereldmarktleider
Wereldmarktleider op
op het
het gebied
gebied van
van trapneuzen
trapneuzen
 Breed assortiment
assortiment
 Gepatenteerde
Gepatenteerde doorlopende
doorlopende inlage
inlage tot
tot over
overde
deneus
neusvan
vande
detrap
trap
 Inlages zijn
zijn voorgemonteerd
voorgemonteerd in
in de
de profielen
profielen
 Speciale LED
LED trapneuzen
trapneuzen
 Maatwerk mogelijk
mogelijk
 Keuze uit 4 verschillende
verschillende soorten
soorten antislip,
antislip, afhankelijk
afhankelijkvan
vande
detoepassing
toepassing
 Keuze uit 40
40 kleuren
kleuren

 Standaardlengtes:
Standaardlengtes: 2440
2440 mm
mm // 2750
2750 mm
mm //3200
3200mm
mm

Tredsafe
Tredsafe

 Zelfklevende
Zelfklevende inlages
inlages met
met 3D
3D piramide
piramide structuur
structuurvoor
voor360º
360ºantislipwerking
antislipwerking

 Opties
Opties voor
voor tapijt,
tapijt, vinyl,
vinyl, tegels
tegels en
en onbeklede
onbekledetrappen
trappen

Keuze
uit
inlages
in
4
verschillende
breedtes
en
 Keuze uit inlages in 4 verschillende breedtes en20
20kleuren
kleuren


 Inlages
Inlages zijn
zijn leverbaar
leverbaar op
op lengtes
lengtes van
van 2,50
2,50mtr
mtrof
ofin
inrollen
rollenvan
van25
25mtr
mtr

Voor
een
veilige
vluchtweg
zijn
2
fluorescerende
varianten
leverbaar
 Voor een veilige vluchtweg zijn 2 fluorescerende varianten leverbaar

Prinz
Prinz

 Zelfklevende
Zelfklevende of
of voorgeboorde
voorgeboorde profielen
profielen

Keuze
uit
grove
ribbels
of
antislip
 Keuze uit grove ribbels of antislip inlage
inlage

 Uit
Uit voorraad
voorraad leverbaar
leverbaar

Price
fighter
 Price fighter


 Standaardlengtes:
Standaardlengtes: 2500
2500 // 2700
2700 mm
mm
27
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