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Indoor/Outdoor vloersignalisatie 
 
Tegenwoordig is vloersignalisatie ten gevolge van de “1,5 m maatschappij” erg populair. De mogelijkheden en 
toepassingen zijn erg uiteenlopend : Indoor korte termijn, outdoor langere termijn, en alles daartussen.  
We zetten de belangrijkste producten voor jullie op een rijtje, om de keuze op die manier wat overzichtelijker te 
maken. 
 
De levensduur is sterk afhankelijk van de gebruikstoepassing, ondergrond en passage. In bepaalde gevallen kan 
het dus dat een folie het langer uithoudt dan de aangegeven levensduur, maar bij intensief gebruik zou het dus 
kunnen dat een folie de aangegeven termijn niet haalt. Desalniettemin is het een goede barometer voor de keuze 
van de folie. 
 
De meeste vloerfolies zijn vrij ambivalent. Je kan ze dus voor veel ondergronden of toepassingen gebruiken. Toch 
is elke toepassing anders en dan kan je dieper ingaan op de specifieke eigenschappen van elke folie. Uiteraard 
staan we ter beschikking als jullie vragen hebben of advies wensen. 
 
 

* Tijdelijk verkrijgbaar 
 
Middellange termijn : TEC 500  
 

- Betaalbaar - heel interessante Prijs/kwaliteit  
- Geen laminaat. Printen en plaatsen. (UV, Eco-sol, latex) 
- Tot 6 maand outdoor te gebruiken. 
- Zowel indoor als outdoor. 
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Indoor  
 
 
1 Korte termijn : Macdot Floor JT 8300  
 

- Betaalbaar 
- Efficiënt en snel : bubble free dankzij “dot”vormige 

lijmstructuur. 
- Installatie door personeel mogelijk. Je moet het product dus 

enkel nog verzenden. 
- Geen laminaat. Printen en plaatsen. (UV, Eco-sol, latex) 

 
 
 

2 Middellange termijn : Print + laminaat 6300/6301 LUV 
 

- Keuze van printfolie naargelang de toepassing 
(monomeer/polymeer). 

- Print is beschermd door een gestructureerd laminaat. 
- LUV 6300 : 6 maand 
- LUV 6301 : 3 maand 

 
 
 
 
3 Lange termijn : MyFloor + MyFloor Laminaat 

- 6 maand levensduur voor deze combo. 
- Combinatiepakket van printfolie met bijhorende laminaat 
- Te gebruiken op zo goed als elk glad of licht gestructureerd 

oppervlak. 
- Grijze lijm voor extra dekking van de ondergrond. 
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Outdoor 
 
1 Korte termijn : Tex Walk  
 

- Stevige en ruwe folie : door de dikkere bubble free lijm is deze 
makkelijk te plaasen 

- Geen laminaat. Printen en plaatsen. (UV, Eco-sol, latex)  
- Kan ook gebruikt worden op kortpolig tapijt, muren, en vele 

andere oppervlakken. Groot toepassingsgebied. 
- Extra bescherming mogelijk door middel van Easy protect vernis. 

 
 

2 Middellange termijn : Print Streetrap + laminaat Streetlam 
of Permaflex Floorgrip 

 
- Print is beschermd door een gestructureerd laminaat. De 

Streetrap is gemaakt voor buitentoepassingen op ruwe 
ondergrond. 

- Streetlam : 6 maand. 
- Permaflex Floorgrip : 3 maand (kan indoor ook tot 12 maand) 

 
 
3 Lange termijn : Asphalt Walk en SideWalk 

- Stevige en ruwe folie 
- Kleeft op stoeptegels, straat-oppervlak, en andere 

ongelijkmatige oppervlakken. 
- Geen laminaat. Printen en plaatsen. (UV en Latex!) 
- PVC free met aluminium rug. 
- Kan gebruikt worden op plaatsen met zware passage, ook van 

auto’s (tot 6 maand) 
- Asphalt Walk : tot 6 maand 
- Sidewalk : tot 3 maand 
- Extra bescherming mogelijk door middel van Easy protect vernis. 

 

* Op bestelling 
 
Cat Walk / Clear Walk : transparante floor vinyl 
 

- Geen laminaat. Printen en plaatsen. (UV, Eco-sol, latex) 
- Clear Walk : Transparante antislip vloerfolie. 
- Zowel indoor als outdoor. 
- Ook voor vochtige ruimtes (zwembad, wellness, douches van 

sportaccomodaties, e.d.) 
- Antibacterieel 
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