Handboek symbolen

Beschrijving Symbolen
De toepassingsgebieden
De symbolen voor de toepassingsgebieden zijn gebaseerd op een serie proeven waarin wordt bepaald
hoe intensief een vloerbedekking gebruikt kan worden. De toepassingsgebieden lopen van licht tot zeer
intensief gebruik.

Licht woongebruik

Normaal woongebruik

Vloer geschikt voor slaap-

Vloer geschikt voor gebruik in

kamers en logeerkamers.

woonkamers, woonkeukens,
kinder- en hobbykamers.

Normaal tot zwaar

Zwaar woongebruik

woongebruik

Vloer geschikt voor zeer inten-

Vloer geschikt voor inten-

sief gebruik zoals werkkamers

sief gebruik in woonkamers,

in de privésfeer.

gangen en woonkeukens.

Projectstoffering
Deze

vloerbedekking

Projectstoffering
is

Deze

vloerbedekking

is

geschikt voor projectmatig

geschikt

voor

gebruik waarbij de loop-

gebruik

waarbij

beweging

maximale

bewegingen een groot volume

volume heeft van 1 tot 4

hebben. Bijvoorbeeld in een

personen (1 persoons werk-

entree hotel of kantoren flat.

het

projectmatig
de

loop-

kamer).

Zwaar project gebruik

Intensief project gebruik

Vloer geschikt voor banken,

Vloer geschikt voor zeer

hotellobby’s, publieke kantoor-

intensief project gebruik.

ruimtes, restaurants, etc.

Licht industrieel gebruik

Normaal tot zwaar

Vloer geschikt voor licht

industrieel gebruik

industrieel gebruik.

Vloer geschikt voor normaal
industrieel gebruik.

Projectstoffering
Deze vloerbedekking is
geschikt voor projectmatig
gebruik waarbij de loopbewegingen een groot volume
hebben. Bijvoorbeeld in een
entree hotel of kantoren flat.

De eigenschappen
Vloerbedekking heeft naast de verschillende toepassings
ge
bieden ook nog symbolen voor
speciale eigenschappen zoals geschiktheid voor op de trap, te gebruiken in vochtige ruimtes etc.
Deze zijn gebaseerd op specifieke testen.

Trappen (intensief gebruik)

Trappen

Vloerbedekking die geschikt is voor

Vloerbedekking die geschikt is voor

gebruik op trappen met afgeronde

gebruik op trappen met afgeronde

traptreden in een werksituatie.

traptreden in een woonsituatie.

Zwenkwielen

Zwenkwielen (intensief gebruik)

Vloerbedekking die geschikt is voor

Vloerbedekking die geschikt is voor

ruimtes waar gebruik wordt gemaakt

ruimtes waar gebruik wordt gemaakt

van (zit-) meubelen met zwenkwielen

van (zit-) meubelen met zwenkwielen

van minimaal 2 centimeter, in een

van minimaal 2 centimeter, in een werk-

woonsituatie.

situatie.

Antistatische vloerbedekking

Brandgedrag

Vloerbedekking waarbij de kans op

Vloerbedekking die niet bijdraagt aan het

elektrische

ontstaan of verplaatsen van de brand.

schokken

minimaal

is

(elektrische oplading door wrijving).

Verschillende codes in symbool mogelijk
(geven de verschillende brandklasse aan).

Vloerverwarming

Vochtige ruimten

Vloerbedekking geschikt voor goed

Vloerbedekking geschikt voor gebruik in

geïsoleerde

ruimtes die incidenteel nat worden.

ruimten

waar

vloerver-

warming is toegepast als hoofdverwarming. Mits deze laag een temperatuur
verwarming met maximale aanvoerwatertemperatuur van 40°C. Vloeroppervlak mag niet warmer zijn dan 28°C.

Elektrisch weerstand
(doorlaatweerstand)

Antislip

Vloerbedekking met een doorlaatweer-

tabel van 8 tot 12 waarbij 12 de hoogste

stand van ≤ 10.6 Ω (geleidend) of .≥ 10.9

weerstand is.

Ω (dissipatief). Een technische waarde
die projectmatig gebruikt kan worden.

Vloerbedekking is slipbestendig. Waarde

Elektrisch weerstand
(doorlaatweerstand)

Antislip

Vloerbedekking met een doorlaat-

tabel van 8 tot 12 waarbij 12 de hoogste

weerstand van ≤ 10.6 Ω (geleidend)

weerstand is.

Vloerbedekking is slipbestendig. Waarde

of .≥ 10.9 Ω (dissipatief). Een technische

waarde

die

projectmatig

gebruikt kan worden.

Lichtechtheid

Akoestiek

Vloerbedekking die kleur echt is en

Vloerbedekking die geluid absorbeert en

een UV norm heeft.

bijdraagt aan een betere akoestiek in de
ruimte.

Geluiddempend

Vormvast

Vloerbedekking die geluid en trilling

Tegel die vormvast is. Dimensionaal stabiel.

absorbeert en daardoor contactgeluid
in de ruimte zelf of de ruimte daaronder verminderd.

Snijvast
Vloerbedekking

(vaak

matten

en

schoonloop kwaliteiten) die niet rafelen
bij het versnijden.

De comfortklassen
Tapijt heeft van zichzelf een luxe en comfortabele uitstraling. Hiervoor zijn de comfortsymbolen en voor
deze symbolen geldt: hoe meer kroontjes, hoe hoger het poolgewicht. De hoogte van het poolgewicht
bepaalt het comfort van het tapijt. Het symbool met de vijf kroontjes geeft aan dat het tapijt het hoogste
poolgewicht heeft en dus de meest luxe en comfortabele uitstraling.

Soorten v-groef
2 zijdige
v-groef

4 zijdige
v-groef

4 zijdige
v-groef

5 zijdige
v-groef

5 zijdige
v-groef

4 zijdige
v-groef

Unifit clicksysteem

Just click
clicksysteem

Click systeem

Click systeem

Drop down
systeem

Soorten click systemen

Totale dikte laminaat

Totale dikte
5 mm

Totale dikte
7 mm

Totale dikte
8 mm

Totale dikte
9 mm

Totale dikte
10 mm

Totale dikte
11 mm

Gebruiksklassen laminaat

Deze

vloerbedekking

is

geschikt

Deze vloerbedekking is geschikt voor

voor projectmatig gebruik waarbij de

projectmatig gebruik waarbij de loop-

loopbeweging het maximale volume

bewegingen een groot volume hebben.

heeft van 1 tot 4 personen (1 persoons

Bijvoorbeeld in een entree hotel of kan-

werkkamer).

toren flat.

Garantie periodes

7 jaar garantie

15 jaar garantie

25 jaar garantie

20 jaar garantie

20 jaar garantie

Overige symbolen

Vochtbestendig

Zelf reparerend

Antislip

Gesynchroniseerd

Makkelijk in
onderhoud

(Zowel aan de
bovenkant als aan
de onderkant)

Endless perfection

De diepe synchroon
struktuur volgt exact
de houtnerf tekening
wat het effect geeft
van een geborstelde
houten vloeren.

Oppervlaktestructuren

Omnipore

Deepskin

Authentieke houtnerf trouw aan het decor.

Opvallende textuur met diepte.

Natural Pore

Matex

Smoothtouch

Authentieke houtnerf

Onregelmatig,

Natuurlijk en

trouw aan het decor.

rauw karakter.

fluweelachtig
oppervlak

Vorm van garen
is een Z

E
AP

Vorm van
garen is een S

Vorm van garen
is een U

Vorm van garen
is een C

UV weerstand
(6000 uur)

Gemaakt in
Nederland

Natuurvriendelijk

Diervriendelijk

5 jaar garantie

Veerkrachtige
garens

Comfortabel
zachte garens

DIAMO
N

E
AP

U-S
H

Z-S
H

Symbolen Kunstgras

PE
SHA
D-

Garen
gesneden als
een diamond

Symbolen Rigid Core XL

Gebruiksklasse 34
(Intensief project
gebruik)

4- zijdige v-groef

Vloerverwarming

Direct te
plaatsen over
bestaande vloer

Vrij van schadelijke
stoffen

Natuurgetrouwe
houtstructuur

Antislip

Extra matte loplaag

1 mm kurk
onderlaag
(totale dikte
5 mm)

100% waterproof

Zeer stabiel

Eenvoudige
installatie

XL planken

Hoge druk- en
krasbestendigheid

Geen acclimatisatie nodig

Geluiddempend

Bestand tegen
direct zonlicht en
grote temperatuur
wisselingen

Meerdere
ruimtes tot
400 m2 doorleggen zonder
dilatatievoeg

4

Vloer geschikt voor zeer
intensief project gebruik.

Recyclebaar

