“voor iedere vloer een passende oplosssing”

naadloze kunststof vloeren voor
brood- en banketbakkerijen
In een bedrijf waar met brood en
deegwaren wordt gewerkt, moeten
vloeren hygiënisch zijn en goed bestand
tegen extreme temperaturen, overmatig
vocht en vuil en hoge druk. Multipox
Kunststof vloeren weet precies wat brooden banketbakkersindustrie nodig heeft en
levert dan ook uitsluitend maatwerk! Snel,
effectief en kwalitatief.

onze systemen

Voor brood- en banketbakkerijen
Acrylaatvloeren
Sneldrogend (na 2 uur weer te gebruiken),
elastisch, scheuroverbruggend en antislip.

Epoxy vloersystemen

IJzersterk, robuust en decoratief.

PU cementgebonden systemen
Bacterie- en schimmelwerend, extreem zwaar
belastbaar, reukloos en hittebestendig.

Vinylester systemen

Zwaar chemisch resistent, zuurbestendig en krimpvrij.

Uw voordelen

Waarom Multipox Kunststof vloeren de juiste keuze is:

• Sterke, slijtvaste, resistente en duurzame
systemen bestand tegen extreme
temperaturen (-40° tot +120°)
• Naadloos gelegd, makkelijk te
onderhouden en zeer hygienisch
• Snelle plaatsing (ingebruikname: 2 uur),
maatwerk en hoogwaardige oplossingen
• Door en door geteste systemen die
voldoen aan HACCP, NOA., ISO 9001
en 93/43/EG

“kwaliteit wint het altijd!”

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 van de klant te
vertalen naar passende vloer- en

Wilt u vrijblijvend informatie?
Neem contact met ons op!

Elburgerweg 10
8181 EN Heerde
Tel. nr.: (0578) 69 67 55
Fax nr.: (0578) 69 35 88
E-mail: info@mulitpox.nl

www.multipox.nl

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 en productie stilstand niet aan
de orde hoeft te zijn. Als dit betekent dat
we in het
weekend, ’s nachts of op zon- en feest-

dagen moeten werken, dan doen we
dat!”

Deze bedrijven gingen u voor
•
•
•
•
•

Venema Food Sneek
BAKA Pita bakkerij Amsterdam
Lindeboom patisserie en
chocolaterie Zwolle
Van der Lee bakkerij Rotterdam
Bolletje Heerde

wat doen we nog meer?

Wij leveren ook passende kunststof vloer- en wandoplossingen voor:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vlees-, vis-, zuivel-, groente- en fruitindustrie
Koel-, vriesruimtes, brouwerijen en drankensector
(Zware) chemische en mechanische industrie
Horeca, kantines en (groot)keukens
Winkels, supermarkten, warenhuizen en showrooms
Parkeergarages, galerijen en trappenhuizen
Kantoren, ziekenhuizen en andere publieke ruimtes
Paardenstallen, dierenklinieken en asielen
Afvalverwerkingsbedrijven, waterzuiveringstations
en meer

