Voor elk vloerprobleem een passende oplossing
Bent u toe aan een nieuwe vloer? Dan weet u vast
dat installatie daarvan een tijdrovende en kostbare
aangelegenheid kan zijn. Multipox kunststofvloeren
maakt echter het verschil. Wij leveren niet alleen
kwaliteitvloeren voor uw werkplaats of showroom,

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!

sneldrogend (2 uur) ● scheuroverbruggend ● vloeistofdicht ● zwaar belastbaar ● met en zonder antislip

Multipox Kunststof vloeren kiest
uitsluitend voor het beste ...
Wie zijn wij en
wat kunnen wij
voor u doen?
Multipox Kunststof vloeren is
gespecialiseerd in het
leveren en aanbrengen van
hoogwaardige kunststof
vloer- en wandafwerkingen.
Wij werken uitsluitend met de
nieuwste technieken en de
modernste producten, zo zijn
wij in staat specifieke wensen
te vertalen naar kwalitatieve
vloer- en wandoplossingen.
Wij hebben meer dan 20
jaar ervaring en werken op
flexibele tijden. Wij realiseren
ons als geen ander dat tijd
geld is en installeren onze
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!”

www.multipox.nl

Voor uw werkplaats of showroom kiezen wij voor een Polyac
Acrylaatvloer. Waarom? Omdat een Polyac Acrylaatvloer enorm
snel droogt (2 uur). Hierdoor is uw vloer binnen afzienbare tijd
geïnstalleerd en snel weer operationeel. Bovendien is dit type vloer
zeer elastisch en ontwikkeld om scheurvorming van oude (onder)
vloeren op te vangen. Daarnaast zijn onze acrylaatvloeren zwaar
belastbaar en prima af te werken met diverse vormen van antislip.

Duurzaam
Een nieuwe vloer installeren doen wij niet zomaar. Voordat wij uw
nieuwe vloer aanbrengen, stralen wij uw oude vloer eerst volledig
stofarm. We slijpen deze waar nodig voor een optimale aanhechting
van de nieuwe vloer. Zo garanderen wij een duurzame vloer die niet
scheurt en jaren meegaat.
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