
 

Fijn dat u gekozen heeft voor  
de professionele producten van  
Afdekgigant. 

Wij werken uitsluitend met de 
beste kwaliteitsproducten.  

Mocht u toch nog vragen hebben  
dan kunt u contact opnemen via:  
info@afdekgigant.nl of 
bellen met +31(0)183409894.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Optimale bescherming van uw (sport)vloer 

Bateco afdekvloersysteem van Afdekgigant 

Bateco Afdekvloeren 

Bateco Afdekvloeren van Afdekgigant 
 
Met een Taraflex Bateco-afdekvloer 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 andere overdekt, kortdurend 
publieksevenement.  

Met het hoogwaardige Taraflex Bateco-systeem bieden wij u een optimale oplossing.  

Keer op keer beschermd! 

Taraflex 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 Taraflex Bateco-vloermatten zijn 
ijzersterk en vormvast. Ze zijn bij een volgend event dan ook moeiteloos opnieuw te 
gebruiken.  

Wij bieden u álle Power die u zoekt.  
 
• Keuze uit standaard of een op maat gemaakte lengtemaat zonder meerprijs*  
• 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% gerecycleerd materiaal dat ontstaat tijdens productie van 
sportvloeren .(op einde levensduur opnieuw 100% recyclebaar *) 

Technische gegevens: 
 
• Dikte (EN 428): 1,5 mm  
• Gewicht: 2,05 kilo/m2  
• Brandveilig: conform getest als vloerbekleding Bfl -s1  
• Rollengte : 20 m en 30 m (tevens op maat leverbaar) 
• Baanbreedte: ca. 1,50 meter 
• Bestand tegen verdunde zuren, basen vet, olie en reiniging middelen m.u.v. 
vinyloplosmiddel 
 
 

Afdekgigant is niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade in de breedste zin van het woord als 
gevolg van het gebruik van dit product. Wij adviseren om het toegepaste product regelmatig n ate 
lopen en te evalueren op blijvende geschiktheid. 

 

Kantoor/magazijn: 
Zandsteeg 12a 
4255SH, Nieuwendijk  
Telefoon: +31(0)183409894 
Mail: info@afdekgigant.nl 
Meer info: www.afdekgigant.nl 
 
Afdekgigant is onderdeel van 
A.G. van den Heuvel Trading & 
Services 

Als het goed moet zijn! 


