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SNELHEID (PLAATSING/DEMONTAGE)

BESCHERMING

HYGIËNE

Hoeveel G-Power wilt u? Veilig, comfortabel, mooi en de perfecte
basis voor uitmuntende prestaties: Gerflor voldoet aan de allerhoogste
eisen die aan (sport)vloeren worden gesteld. Om die vloer vervolgens
optimaal te beschermen tijdens een kortdurend event, is er Taraflex
Bateco. Al meer dan 20 jaar de meest gekozen beschermvloer. Gerflor
biedt u álle power die u zoekt.
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GERFLOR SPORT

TARAFLEXTM BATECO
TaraflexTM Bateco: optimale bescherming van uw (sport)vloer
Met een Taraflex Bateco-afdekvloer van Gerflor beschermt u
uw vloer optimaal tegen (tijdelijk) intensief loopverkeer en/of
zware belasting.
Veel (sport-)vloeren worden geïnstalleerd op locaties
die multifunctioneel worden gebruikt. Een gymzaal of
sportaccommodatie is immers óók een ideale locatie voor een
concert, toneelvoorstelling, rommelmarkt of ieder ander overdekt,
kortdurend publieksevenement. Met het hoogwaardige TaraflexTM
Bateco-systeem biedt Gerflor u een optimale oplossing.

Keer op keer beschermd
TaraflexTM Bateco beschermt uw vloer, keer op keer. De mobiele
vloermatten zijn eenvoudig te installeren, van rand tot rand
in de ruimte. Na gebruik is de beschermvloer eenvoudig te
reinigen en snel op te ruimen: de afdekvloer is weer direct klaar
voor gebruik. De TaraflexTM Bateco-vloermatten zijn ijzersterk
en vormvast. Ze zijn bij een volgend event dan ook moeiteloos
opnieuw te gebruiken. Gerflor biedt u álle power die u zoekt.
10x G-Power
• keuze uit standaard of een op maat gemaakte lengtemaat
• eenvoudig te installeren (ook met op- en afrolsysteem)
• geen eenmalige, maar een duurzame oplossing
• vormvast
• ijzersterk: een zeer hoge slijtweerstand
• comfortabel: schokdempend
• vochtdicht (mits naden worden getaped)
• brandveilig
• eenvoudig schoon te maken
• duurzaam: gemaakt van 100% gerecyleerd materiaal dat
ontstaat tijdens productie van onze sportvloer en op einde
levensduur opnieuw 100% recycleerbaar
* informeer naar de mogelijkheden

Technische specificaties
• uit voorraad verkrijgbaar op rollen van 20 of 30 meter
lengte, breedte 1,5 meter (tevens maatwerk mogelijk)
• dikte (EN 428): 1,5 mm
• gewicht: 2,05 kilo/m²
• brandveilig: conform getest als vloerbekleding Bfl-s1
• naden kunnen worden getaped met enkelzijdig plakband
(AT7 plakband)

Meer informatie?
Kijk op gerflorbenelux.com, mail aan gerflorbenelux@gerflor.com of bel:
Nederland +31 (0) 40 266 17 00
België/Luxemburg +32 (0) 3 766 42 82
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