
 
 
 
 
 
 

 
 

Applicable to all our offers and deliveries are our Sales- and Deliveryterms, as registered at our Chamber of Commerce. On your request we sent a copy of 
these terms.  Ownership: All delivered goods will remain our property until we have received full payment. 
Afdekvloeren.eu is part of the company;  DW Flooring; Chamber of commerce no. 54870585.    VAT nr.: NL002146179B72 

Eperweg 37 
8181 EV Heerde 
Postbus 356        
8160 AJ Epe 
        
 Tel.:   *31 (0)578-712 410     
 
E-mail   : info@afdekvloeren.eu                     
Web-site: www.afdekvloeren.eu   
       

Specificaties “Protectfloor Arena”: 
 

 Vinyl vloerbedekking (pvc) 
 Dikte:    1,5 mm 
 Breedte:   140 cm 
 Rollengte:    max 30 mtr 
 Gewicht:   2200 gram per m2 
 Hardness shore A:  92 
 Verkrijgbare kleuren: Antraciet #1784 en Groen #7522 
 Diameter rol:   25 cm (rol van 25m1) 
 Brandvertragend:  EN 13501-1 
 Oppervlak:   fijne ribbels (onderkant glad) 
 Onderhoud:   eenvoudig te reinigen dmv bijv. schrobmachine / dweilen 
 Waterdoorlatendheid: alleen bij de naden(icm speciale tape 

kan men de naden dichtplakken zodat de vloer waterdicht wordt). 
 Garantie:   2  Jaar / levensduur 5-10 jaar afhankelijk van gebruik.   
 Opslag:    De rollen staand opslaan of in een opslagwagen, indien men de 

rollen liggend opslaat dan heb je kans dat er ligplekken (deuken) 
ontstaan in de rollen. 

 Note:    Door machinale productie kan er 2 grijze plekken zijn aan het 
    begin van de rol. 

Bij productie wordt er een lijmlaag gebruikt om de afdekvloer aan 
de kartonnen koker te bevestigen, let op dat deze lijmlaag niet 
op de sportvloer/afdekvloer komt, wij bevelen aan om dit stuk af 
te snijden en een gedeelte aan de koker te laten zitten! Er wordt 
altijd iets meer lengte geleverd dan besteld.                                                                                 

 
 
 
Specificaties Pro-Tect 2017: 

 Fabrikant:    Janser 
 Materiaal:     metaal 
 Kleur:      Blauw 
 Breedte:    160 cm 
 Diepte:    90 cm 
 Hoogte:    93 cm 
 Toegestaan gewicht per stang: 100 kg  
 Gewicht wagen:     70 kg 
 Levering is inclusief 1 oprolbuis PVC. 

 
 


