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WIJ DOEN HET NIET
ALLEEN GOED, WE
DOEN HET SNEL!
Bent u toe aan nieuwe magazijnvloer? Dan
weet u vast dat dit een tijdrovende en
kostbare aangelegenheid kan zijn. Multipox
kunststofvloeren maakt echter het verschil.
Wij leveren niet alleen kwaliteit magazijnvloeren, wij installeren dit ook nog eens
razendsnel. Onze medewerkers leveren
namelijk maximale prestaties om uw vloer
weer zo snel mogelijk operationeel te krijgen. Want wij weten als geen ander, tijd is
geld.
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EEN POLYAC ACRYLAATVLOER
VOOR UW MAGAZIJN, EEN VOOR
DE HAND LIGGENDE KEUZE!
Multipox Kunststof vloeren kiest uitsluitend voor het beste! Daarom kiest zij voor
de hoogwaardige Polyac Acrylaatvloeren
voor uw magazijn. Deze elastische kunststof vloeren zijn speciaal ontwikkeld om
eventuele scheurvorming van uw oude
(onder)vloer te kunnen opvangen. Voordat wij de nieuwe vloer aanbrengen stra-

len wij uw oude magazijnvloer stofarm en
slijpen deze waar nodig, voor een optimale aanhechting van de nieuwe vloer. Zo
kunnen wij een duurzame vloer garanderen die niet scheurt en die heel wat jaren
meegaat. De Polyac Acrylaatvloer is een
uitermate geschikt vloertype voor magazijnen, vanwege de zeer snelle doorhar-

ding (2 uur). Hierdoor is uw vloer binnen
afzienbare tijd geinstalleerd en snel weer
operationeel. Acrylaatvloeren zijn bovendien zwaar belastbaar en kunnen goed
tegen een stootje. Ook is dit type vloer
prima af te werken met diverse vormen
van antislip. Een voor de hand liggende
keuze dus voor uw magazijn!

Project: 4000 m2 vernieuwde magazijnvloer voor ICI Paris XL centraal magazijn Benelux (Vilvoorde).

Wilt u vrijblijvend informatie?
Neem contact met ons op of
kijk eens op onze website!
Voltastraat 27 A
8013 PM Zwolle
Tel. : 0578 - 69 67 55
Fax : 0578 - 69 35 88
Mob. : 06 - 54 77 46 54
E-mail: info@mulitpox.nl

MULTIPOX KUNSTSTOF VLOEREN

Wie zijn we en wat kunnen wij voor u doen?
Multipox Kunststof vloeren is gespecialiseerd in het leveren en aanbrengen van
hoogwaardige kunststof vloer- en wandafwerkingen. Met meer dan 20 jaar ervaring
en dankzij het gebruik van de nieuwste
technieken en de modernste producten,
is Multipox in staat specifieke wensen te
vertalen naar passende vloer- en wandoplossingen. Naast kwaliteit speelt ook
flexibiliteit een grote rol. Multipox realiseert zich als geen ander dat tijd geld

is en installeert haar vloeren en wanden
in een zo kort mogelijke tijdsbestek. “Wij
werken op tijden dat het u uitkomt. Als dit
betekent dat we in het weekend, ’s nachts
of op zon- en feestdagen moeten werken,
dan doen we dat!”
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