UW BE TROUWBARE PARTNER IN VLOERSYSTEMEN
U ti l i tei tsb ou w

Q L I C K T E C H N O F LO O R
Uw betrouwbare partner in vloersystemen voor de utiliteitsbouw
Bij Qlick Technofloor kunt u terecht voor vakwerk.
Vakwerk in gietvloeren, vloercoatings, troffelvloeren,
vloerverwarming en bovenal eerlijk advies in zowel
nieuwbouw als renovatie.
Door jarenlange ervaring en onze optimale dienstverlening zijn wij voor u de geschikte partner in vloersystemen voor de utiliteitsbouw. Onze vloersystemen
worden toegepast in zowel fabrieken, kantoren, scholen,
opslagruimtes, winkels, garages, ziekenhuizen, recreatievoorzieningen als in woningbouw en parkeergarages.
Wij zijn van mening dat je met de juiste mensen en de
juiste kennis een perfect geheel kunt creëren.

Daarom verdelen wij onze organisatie in planning,
projectbegeleiding, ontwikkeling, applicatie en verkoop.
Door al onze krachten te bundelen, bieden wij u flexibiliteit, een optimale service en kwaliteit. Wij leiden onze
eigen vakmensen op en besteden veel aandacht aan
nascholing en cursussen, zodat onze medewerkers, net
als ons bedrijf, zich blijven innoveren. Onze applicateurs
zijn vakkundig, netjes en communicatief vaardig.
Wij luisteren graag naar uw wensen en u kunt altijd
met uw vragen bij ons terecht. Bovenal werken we
met veel passie aan een schitterend eindresultaat;
uw droomvloer. Daarom: Qlick Technofloor!
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G I E T V LO E R
Een gietvloer is een kunststof vloerafwerking in een
laagdikte van 2 tot 3 mm en zoals het woord al doet
vermoeden, wordt het materiaal door middel van
gieten aangebracht op de vloer. Een gietvloer is
geschikt in alle mogelijke ruimtes van uw woning,
winkel, kantoor, werkplaats, bedrijfshal, magazijn of
garage. Gietvloeren zijn in twee varianten beschikbaar.
Een harde epoxy gietvloer voor functionele toepassingen
en een (taai-)elastische polyurethaan gietvloer voor
decoratieve toepassingen.
De voordelen van de polyurethaan gietvloer zijn met
name te vinden in het comfort. Een polyurethaan
vloer is uitermate geschikt voor vloerverwarming en
voelt in gebruik warmer en zachter aan dan

bijvoorbeeld een houten vloer, tegels of een andere
bedekking. Onze polyurethaan gietvloeren kunnen
UV-bestendig worden aangebracht, waarmee we het
verkleuren van uw vloer kunnen voorkomen. Verdere
eigenschappen zijn: vloeistofdicht, naadloos, goede
kras- en slijtvastheid, brandgecertificeerd, geluiddempend en scheuroverbruggend.
De epoxy gietvloer is bestand tegen zware mechanische
belasting en heeft daarnaast een goede chemische
bestendigheid. De gietvloer is makkelijk te reinigen en
biedt een duurzame ondergrond bij hoge belasting.
Verdere belangrijke eigenschappen zijn: vloeistofdicht,
naadloos, goede slijtvastheid, brandgecertificeerd en
ook beschikbaar in een elektrisch geleidende variant.
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CO AT I N G V LO E R
Een coatingvloer is een unieke vloerafwerking doordat deze met een minimale laagdikte, enorm veel
sterkte en kracht heeft.
Deze vloerafwerking is uitstekend geschikt voor
de industriële sector, maar kan ook als designvloer
uitstekend toegepast worden in een kantoor, winkel,
praktijk of andere zakelijke bedrijfsruimte. De vloer is
makkelijk in het onderhoud, slijtvast, brandwerend
en is verkrijgbaar in vele kleuren. Kortom, een vloer

die uitermate geschikt is voor utiliteit, maar ook voor
garages, kantines en natte ruimtes.
Coatingvloeren kunnen worden onderverdeeld in
twee categorieën: epoxy of polyurethaan. Voor elke
ondergrond, wens of eisen, gelden er verschillende
mogelijkheden en is de keuze van het materiaal
afhankelijk van de toepassing en het gebruiksdoel.
Wij kunnen u hierin adviseren en de afwerking
volledig afstemmen naar uw wensen.
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PA R K E E R G A R AG E S
De coatings van Qlick Technofloor voor vloeren in
parkeergarages zijn duurzaam, praktisch en zwaar
belastbaar. Gewoon oersterk! Eigenschappen die
zeer belangrijk zijn bij parkeergarages, want vele voertuigen belasten elke dag de vloer. Ook belandt er vuil,
olie en strooizout op deze vloer. Ons vloersysteem is
vanwege de vloeistofdichte eigenschappen, bestand
tegen chemicaliën en dus zeer geschikt voor parkeergarages. Het systeem is geschikt voor nieuwbouw,
renovatie en snelle reparatie van garagevloeren,
hellingbanen, in- en uitritten en voetpaden. Parkeergarage coating is in iedere kleur verkrijgbaar en er kan

dus ook met de technische- en kleuraspecten van een
parkeergarage rekening gehouden worden. Zo kan
er belijning worden aangebracht, maar ook pictogrammen of pijlen in de vloer worden opgenomen.
Daarnaast kunnen er extra eigenschappen aan de
coating worden toegevoegd, zoals antislip of een
geluiddempende laag.
Wij kunnen het inrichten van uw parkeergarage als
totaalconcept aanbieden. Wij zorgen onder andere
voor het aanbrengen van de belijningen en bewegwijzering, zodat u hier geen omkijken naar heeft.
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EPOXY GIETVLOERSYSTEEM
Zwaar belastbaar, zeer hard en slag-, stooten slijtvast. Onder andere toepasbaar in
productieruimtes, magazijnen en
werkplaatsen.

EPOXY GIETVLOERSYSTEEM DECO
Creëer de perfecte werkomgeving door de
vloer in te strooien met o.a. flakes.
Of gebruik verschillende kleuren om
ruimtes visueel af te bakenen.

ELEKTRISCH GELEIDEND VLOERSYSTEEM
Voor ruimtes waar een geringe elektrostatische
oplading en een elektrisch geleidend oppervlak
vereist zijn. Zoals cleanrooms, productieruimtes,
laboratoria en technische ruimtes.

TROFFELVLOER
Troffelvloer met seallaag en toplak voor vloeren
met hoge eisen aan hygiëne, mechanische- en
chemische belasting, zoals keukens, slachterijen,
magazijnen en werkplaatsen

EPOXY VLOERCOATING
Waterdampdoorlatende vloercoating voor
duurzame bescherming van de ondergrond.
Waterverdunbaar en lage emissie. Toepasbaar in
o.a. productieruimtes, magazijnen, opslagruimtes
en garages.

EPOXY VLOERCOATING ANTISLIP
Antislip vloercoating. Stofvrij, naadloos, slijtvast,
en verkrijgbaar in diverse kleuren. Toepasbaar in
productieruimtes, magazijnen, winkels, opslagruimtes, parkeergarages en technische ruimtes.
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T R O F F E LV LO E R
Een troffelvloer is een naadloze vloer die bestaat uit
gekleurde fijngemalen grind- of kwartskorrels die we
samenbinden door epoxyhars.
Een troffelvloer dankt zijn naam aan de manier waarop de vloermortel aangebracht wordt. Dit gebeurt
namelijk handmatig met een troffel en een vlakspaan.
Troffelvloeren zijn uitermate geschikt voor locaties
waar een vloer zwaar belast wordt, de vloer is nagenoeg onverwoestbaar en als deze geseald wordt is
de vloer ook vloeistofdicht. Troffelvloeren komen dan
ook vaak voor bij de industrie, maar ook werkplaatsen
en parkeergarages. Ook is een troffelvloer een prima

combinatie met vloerverwarming. Een troffelvloer is
leverbaar in verschillende kleuren en korrelgroottes.
Een ander voordeel van een troffelvloer is dat deze
weinig beperkingen kent in de aan te brengen
laagdikte, wanneer er dus grotere oneffenheden zijn,
kunnen deze makkelijk worden uitgewerkt aangezien
een dikkere laagdikte, in tegenstelling tot bijvoorbeeld
een giet- of coatingvloer, geen probleem is.
Nog even de voordelen op een rijtje: mechanisch
belastbaar, sterk en slijtvast, bestand tegen vloeistoffen, chemicaliën en zuren, naadloos en eenvoudig
te onderhouden.
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V LO E R V E R WA R M I N G S YS T E E M
Qlick Technofloor levert met haar samenwerkingspartner het gehele systeem voor vloerverwarming.
Van het frezen van de sleuven, de installatie van de
volledige en zeer kwalitatieve verdeler. Bij dit type
grondverwarming liggen de buizen dicht bij de uiteindelijke vloerafwerking. Dat zorgt ervoor dat de vloer
snel warm wordt en dat het warmteverlies naar onder

toe beperkt blijft. Het aanbrengen van de verwarmingsbuizen tot aan het dichtstrijken van de sleuven
en het eventueel egaliseren van uw vloer wordt u
allemaal uit handen genomen. Hierna kan de door
u gewenste vloerbekleding worden aangebracht.
Benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag het ons!

V LO E R R E N O VAT I E
S TA B I E L E O N D E R G R O N D
Van essentieel belang voor een mooie, maar ook kwalitatieve
vloer is de ondervloer. Elke vloer begint met een goed en
stabiele hechtende ondergrond. Deze dient op de juist
wijze te zijn voorbewerkt. Een onbewerkte ondergrond kan
namelijk de kwaliteit, het uiterlijk, hechting en de levensduur
van de nieuwe vloer nadelig beïnvloeden. Wij besteden hier
veel aandacht aan en hierin onderscheiden wij ons en dit ziet
u zeker terug in het eindresultaat.
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Helaas komen wij regelmatig kunststof vloeren tegen
die niet op de correctie manier zijn aangebracht of
waarbij de ondergrond niet de aandacht heeft gehad
die het had moeten hebben.
Wij kunnen bekijken waar het probleem zit en waar
mogelijk kunnen we uw bestaande vloer repareren of
vervangen.
Wij geven gedegen advies en hebben de juiste kennis
en vakmensen in huis om uw vloerprobleem op te
lossen, zodat u jaren met uw vloer vooruit kan.

Impregneren
Door indringing van water, dooizout of andere
schadelijke stoffen kan uw betonvloer verzwakken.
Denkt u hierbij aan vorstschade en corrosie van de
bewapening. Een oplossing hiervoor is het beschermen van de betonvloer met een impregneer laag.
Egaliseren
Het is belangrijk dat de ondergrond goed egaal is. Wij
werken met verschillende laagdiktes van 2 tot 40 mm.
Deze worden volledig afgestemd op het project die
zelfs de grootste oneffenheden kunnen gladtrekken.
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WAT M AG U VA N O N S V E R WAC H T E N

Eerlijk en open advies
Wij streven naar een prettige samenwerking en tevreden klanten. De basis
van een goede, vertrouwde relatie is een open en eerlijke communicatie
en dit begint al bij het eerste vrijblijvende gesprek. Wij voorzien u graag
van alle informatie over onze vloeren. We komen bij u op locatie en nemen
graag de tijd om verdere details en eventuele vragen te bespreken.
We helpen u bij het kiezen van het juiste vloersysteem.

Hoogwaardige kwaliteitsvloeren
Kwaliteit is een vaak genoemde opmerking als het gaat om producten.
Onze opvatting van kwaliteit bestaat echter uit een groter geheel.
Wij streven als bedrijf naar een duurzaam product dat verantwoord is
en verantwoord wordt aangebracht.
Qlick Technofloor zorgt dat de kwaliteit van uw vloer ook op de lange
termijn gewaarborgd blijft. Door middel van onze onderhoudsscenario’s
monitoren wij de kwaliteit voor 5, 10 of zelfs 20 jaar, zodat u jarenlang
zorgeloos kunt genieten van uw kunststof vloer.

+31 (0)74 741 00 04 • info@qlick-technofloor.nl
www.qlick-technofloor.nl

