De specialist voor de levering en installatie van PVC vloeren

Industrievloeren
Ons bedrijf is gespecialiseerd in het leveren en
monteren van vloeistofdichte pvc vloeren welke
uitermate geschikt zijn binnen de volgende
sectoren: horeca, bakkerijen, slagerijen, fabrieken,
automotive, bedrijfsruimtes, chemische industrie,
onderwijsinstellingen, etc.
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Vloeistofdichte vloeren uit zwaar belastbare, antislip pvc tegels zijn het snelle en schone alternatief
voor keramische tegels, coatingvloeren, epoxyvloeren, betonverven en gietvloeren. Al onze
vloeren worden gemonteerd door ervaren en
vakkundige monteurs, waarbij wij garant staan voor
een goede kwaliteit en klanttevredenheid.
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minimale bedrijfsonderbreking: productie kan doorlopen tijdens montage
geen droogtijden dus meteen belastbaar
bestand tegen (extreem) hoge belastingen
bestand tegen de meest voorkomende vetten, oliën en chemicaliën
vloeistofdicht conform de officiële eisen Verklaring Vloeistofdichte Voorziening
antislip, ook onder natte omstandigheden
brandveilig
toepasbaar op alle dragende ondervloeren
warmte-isolerend, dus geen koude voeten meer
elastisch, aangenaam voor de gewrichten
hoge geluidisolatie geeft een rustige werkomgeving
hygiënisch volgens de HACCP-normen
gemakkelijk en snel te reinigen en onderhouden
multifunctioneel inzetbaar bij zowel nieuwbouw als renovatie

hygiënische wand- en plafondafwerkingen

Wand- en plafondafwerkingen

Specificaties

Trans Solum levert een uitgebreid programma, al dan niet geïsoleerde, wand- en plafondsystemen
met een ondoordringbaar, niet absorberend en eenvoudig afwasbaar oppervlak. De met glasvezel
versterkte polyester wand- en plafondsystemen zijn voorzien van Surfaseal®, een unieke in het
oppervlak van de platen versmolten beschermlaag. De systemen zijn speciaal ontwikkeld voor
toepassingen waaraan zeer hoge hygiënische eisen worden gesteld en waar schoonmaakgemak
een vereiste is. De systemen voldoen aan de eisen zoals die zijn vastgesteld in artikel 15 en 16
van de Warenwetregeling Hygiene van Levensmiddelen en de HACCP.
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Toepassingen

n

Onze HACCP goedgekeurde boardsystemen zijn uitermate geschikt voor toepassingen binnen de
volgende sectoren: bakkerijen, autowasstraten, chemische industrie, keukens, koel- en vriescellen,
slachterijen, visverwerkende industrie, groente- en fruit verwerkende industrie en ziekenhuizen.
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bacterie- en schimmelwerend
hygiënisch
niet absorberend
vochtbestendig
bestand tegen chemicaliën
eenvoudig te reinigen
slagvast
stootvast
krasvast
onderhoudsarm
eenvoudige en snelle montage
lange levensduur

Contact
a Mies van der Rohestraat 17
6374 PG Landgraaf

t +31 (0)6 46899095
t +31 (0)6 14974565

e info@transsolum.nl
i www.transsolum.nl

