
VLOERTEGELS

De DiamondDeck® tegel is een 
kunststof vloertegel met traanplaat 
motief voor binnen gebruik. Deze tegel 
is ideaal voor uw garage of kelder. 
Ook geschikt voor o.a. beursvloer, 
winkelvloer en showroomvloer.

Afmetingen tegel: 33,3x33,3x1,2 cm   
Tegels per m²: 9,09 tegel

De FloorDeck® tegel is voorzien 
van een glad oppervlak met lichte 
ribbel structuur voor een strakke en 
moderne uitstraling. Ideale binnen 
vloer voor o.a. kantoor en werkplaats.

Afmetingen tegel: 33,3x33,3x1,2 cm
Tegels per m²: 9,09 tegels

De CoinDeck® tegel is voorzien van 
een cirkel motief en is geschikt voor 
binnen gebruik. De tegel geeft een 
unieke uitstraling aan o.a. uw kantoor, 
showroom, beursstand en werkplaats.

Afmetingen tegel: 33,3x33,3x1,2 cm
Tegels per m²: 9,09 tegels

De SportDeck® tegel is een
gecertificeerde vloer geschikt voor 
(mobiele) in- en outdoor sporten, 
zoals een basketbalvloer, tennisvloer 
en (inline) hockeyvloer. Door het open 
profiel kunt u na een regenbui uw 
activiteiten weer snel vervolgen. 

Afmetingen tegel: 33,3x33,3x1,2 cm
Tegels per m²: 9,09 tegels

• Onderhoudsvrij
• Snel droog
• Antislip
• Ongevoelig voor slijtage
• Mooi & trendy
• Snel zelf te leggen 
• 15 jaar garantie

Dé onderhouds- 
vrije vloer voor
uw balkon,  
terras en galerij!

www.swissdeckvloertegels.nl
www.mooiebalkonvloer.nl

www.galerijvloerrenovatie.nl

www.swissdeckvloertegels.nl
www.mooiebalkonvloer.nl

www.galerijvloerrenovatie.nl

Leverbaar in 14 sterk UV 
bestendige kleuren die 
onderling kunnen worden 
gemixt.
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Voor een mooie afwerking
zijn afwerkranden en 
hoekstukken in 14 kleuren 
leverbaar.

GALERIJVLOER RENOVATIE 
De RibDeck tegel is dé oplossing om 
een galerijvloer snel, veilig, duurzaam en 
tegen relatief lage kosten te renoveren,  
zonder overlast voor de bewoners.

De tegels zijn lichtgewicht en kunnen 
vaak over de bestaande vloer worden 
geplaatst, wat resulteert in een aanzienlijke 
kostenbesparing. Bij eventueel onderhoud 
aan de ondervloer kunnen de tegels 
eenvoudig gedeeltelijk worden verwijderd. 
Bij een bitumen ondergrond adviseren wij 
een rubber ondervloer op rol voor extra 
bescherming.

Wij werken veel samen met VvE’s, 
woningcorporaties en bouwbedrijven. De 
tegels worden vaak toegepast over oude- of 
gladde betonvloeren, lelijke tegels van rubber 
of steen en gladde houten planken.

Afmetingen tegel: 40x40x1,8 cm
Gewicht per tegel: 552 gram
Tegels per m²: 6,25 tegels
Randprofiel: 40x6,2 cm
Hoekstukken: 6,2x6,2 cm
Materiaal: Polypropyleen copolymeer 
Oppervlakte tegel: Antislip
Belastbaarheid: tot 25 ton per m²
Garantie tegels: tot 15 jaar (beperkt)
Garantie kleur: 3 jaar 

UV weerstand: UV gestabiliseerd materiaal
Chemicaliën: Uitstekend
Olie, benzine, koelvloeistof: Uitstekend
Zuren, oplosmiddelen: Goed
Temperatuurbereik: -20 tot +70°C
Brandklasse: Efl (standaard voor kunststof)
Op aanvraag en tegen meerprijs is een B1fl 
gecertificeerde brandklasse leverbaar
Rookklasse: S2

SPECIFICATIES RIBDECK TEGEL

Bezoek onze showroom (op afspraak):
IvoreeTrade BV, Parellaan 30, 2132 WS Hoofddorp
Tel. 020-2440435, E-mail info@ivoreetrade.com

RibDeck® tegel

RIBDECK  
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Tegel: € 6,73 - per m² € 42,06
Afwerkrand: € 4,08
Hoekafwerking: € 2,66 Incl. btw, excl. verzendkosten

Prijswijzigingen voorbehouden

IVOREETRADE
SWISSDECKVLOERTEGELS.NL
MOOIEBALKONVLOER.NL
GALERIJVLOERRENOVATIE.NL

By



ONDERHOUDSVRIJ
Met de RibDeck tegels geeft u uw balkon, 
terras of galerij in een handomdraai een 
mooie uitstraling. De RibDeck tegels zijn 
voorzien van een open profiel waardoor 
(regen)water snel wordt afgevoerd. 

De tegels zijn gemaakt van Polypropyleen, 
een oersterk kunststof. Vuil en aangroei 
hecht niet aan de tegels vanwege de niet
poreuze eigenschappen van polypropyleen. 
De tegels zijn eenvoudig schoon te maken 
door ze met water af te spoelen. Dat maakt 
de tegels nagenoeg onderhoudsvrij en 
uniek in zijn soort! 

COMFORTABEL, GELUID-
DEMPEND EN ZEER VEILIG
De tegels zijn voorzien van een antislip 
middel die door de gehele tegel zit verwerkt 
wat zorgt voor een veilige vloer in natte 
omstandigheden. Door de hoogte van 
1,8 cm zijn de tegels ook een oplossing bij 
balkonvloeren waar plasjes water blijven staan.

De tegels zijn geluiddempend en minder 
belastend voor de gewrichten dan beton. 
De vloer is comfortabel om op te lopen, 
diervriendelijk en geschikt voor ouderen en 
minder validen.

SNEL GELEGD EN  
MINIMALE OVERLAST
De tegels zijn snel gelegd en direct te betreden, 
dus minimale overlast. U kunt de tegels eenvoudig 
zelf leggen doormiddel van het ingenieuze 
kliksysteem. 

De tegels zijn op maat te zagen met een cirkelzaag 
of decoupeerzaag (fijn ijzer- of aluminium zaag). 
Uiteraard kunnen wij het leggen ook voor u 
verzorgen.

Voor een mooie afwerking zijn afwerkranden en 
hoekstukken in bijpassende kleur te bestellen. 
Bij een balkonvloer is dit vaak niet nodig. 

De tegels zijn voorzien tot 15 jaar 
(beperkte) garantie door de producent, zie 
voorwaarden op onze website.  

De tegels zijn ook erg geschikt voor in de garage, bij 
tijdelijke evenementen of in een showroom. Ook ideaal 
rond een zwembad of jacuzzi, sauna, boot, voortent etc.

Test nu zelf de tegels d.m.v. een proefpakket met gratis 
verzending in één van onze webshops.

Bent u op zoek naar duurzame 
en onderhoudsvrije tegels voor uw 
balkon, terras of galerij? Dan zijn de 
RibDeck vloertegels de beste keuze!
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SNELGELEGD

VOORDELEN
•    Snel een mooie vloer!
•   Zelf snel en eenvoudig gelegd
•   Onderhoudsvrij
•  Ongevoelig voor slijtage
•  Duurzaam, tot 15 jaar garantie
•    Waterdoorlatend
•    Snel een droge vloer
•  Niet-poreus, geen aangroei
•  Onverslijtbare antislip
•  Zeer veilig
•    Licht van gewicht
•    Minder belastend voor lichaam
•    Geluiddempend
•    Comfortabel
•    Diervriendelijk
•   Eenvoudig op maat te maken
•    14 sterk UV bestendige kleuren

15 JAAR  
GARANTIE

100%  
RECYCLEBAAR 

www.swissdeckvloertegels.nl
www.mooiebalkonvloer.nl
www.galerijvloerrenovatie.nl


