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Zwitsers design en
Hollandse precisie
SwissDeck is een moderne, dynamische onderneming die zich bezighoudt met de ontwikkeling,
productie en verkoop van kunststof vloertegels.
SwissDeck biedt een gebruiksvriendelijke
en
moderne vloerafwerking als alternatief voor onder
andere epoxy-vloeren die veelvuldig gebruikt worden
in bijvoorbeeld garages, balkons en galerijen.
De ontwikkeling en productie van de tegels is meer
dan 30 jaar geleden in Zwitserland gestart. SwissDeck
heeft eigen mallen voor de productie van alle type
tegels.
Perfecte en uitgebalanceerde productie.
Door de zeer hoge nauwkeurigheid en de precisie
die wij aan onze producten stellen mogen we wel
van Hollandse kwaliteit spreken. We geloven dat het
label “made in Holland” een vertrouwd gevoel en
kwaliteit weergeeft.
We zijn dan ook zeer trots op ons eigen unieke
design en de hoogwaardige kwaliteit. Onze producten
zijn daardoor ook niet te vergelijken met alternatieve
producten die in de markt aangeboden worden.

Alle SwissDeck vloertegels zijn ”Made in Holland”
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Balkons
SwissDeck vloeren zijn uitermate geschikt voor de
bekleding van uw terras, balkon of patio. De RibDeck
tegels kunnen op elke harde ondergrond gelegd
worden, zijn kleurvast en ongevoelig voor temperatuurverschillen. De bovenzijde is voorzien van een
antislip oppervlak wat zorgt voor een veilige vloer in
natte omstandigheden. De tegels zijn eenvoudig
schoon te maken door ze met water af te spoelen. De
RibDeck tegels hebben een open profiel en een
drainerende onderzijde waardoor (regen)water snel
afgevoerd wordt. Voor de randen en de hoeken zijn
afwerkranden en hoekstukken leverbaar in dezelfde kleur.
Complete metamorfose voor uw balkon
SwissDeck biedt de ideale manier om uw balkon
binnen een paar uur een complete metamorfose te
geven. Een saaie, grijze betonvloer veranderd in een
chique en uitnodigende balkonvloer waar u jaren
plezier van zult hebben. De tegels zijn demontabel en bij
een eventuele verhuizing kunt u ze dus gewoon
meenemen.
6

nieuw-swiss.indd 6

14-12-2021 11:03

7

nieuw-swiss.indd 7

14-12-2021 11:03

8

nieuw-swiss.indd 8

14-12-2021 11:03

Galerijen
Het lijkt een onmogelijke opgave om een galerij te
voorzien van een zeer degelijke antislip vloerafwerking. In het verleden werd er vaak gekozen voor de
inmiddels achterhaalde epoxy oplossing. RibDeck
tegels zijn ontworpen om een hoogwaardige antislip
oplossing te bieden. Daarbij is het een groot
voordeel dat de (RibDeck) tegels gelegd kunnen
worden, terwijl de galerij gewoon begaanbaar blijft.
Brandklassificering
Omdat er voor veel galerijen een brandclassificering
vereist is, heeft SwissDeck een grondstof ontwikkeld
waardoor de speciale FireDeck tegel een zeer hoge
brandklasse “Cfl -S1” heeft en toch nog geen 3,5 kg
per m² weegt.
Alle SwissDeck tegels zijn antislip, slagvast, sterk,
kleurvast, duurzaam en 100% recyclebaar. Inmiddels
zijn de lichtgewicht RibDeck en FireDeck tegels een
begrip geworden als het gaat om antislip en
veiligheid voor balkons en galerijen.
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Garage
SwissDeck
biedt
meerdere
vloertegels
van
polypropyleen in diverse designs die uitermate
geschikt zijn voor garages. De tegels zijn
gemakkelijk te leggen op elke harde ondergrond
en eenvoudig op maat te maken. Ook kunnen
de garagevloertegels verwerkt worden in losse
matten voor onder de auto of motor.
Zeer slijtvast en eenvoudig schoon te maken
Het is belangrijk dat tegels in een garage tegen
een stootje kunnen. De SwissDeck tegels zijn goed
bestand tegen rolweerstand
en
hebben een
overrijdgewicht tot 25.000 kg. Het antislip oppervlak
van de SwissDeck tegels is resistent tegen benzine,
oliën, zuren en chemicaliën. Bovendien zijn de
tegels slijtvast en eenvoudig schoon te maken
met water. U heeft
de garantie dat de vloer
jarenlang meegaat en er goed uit blijft zien.
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In en o m de tuin
SwissDeck tegels zijn de ultieme oplossing om
beschadigde en vervuilde vloeren of terrassen op een
mooie en schone manier af te werken.
Al een groot aantal mensen hebben voor SwissDeck
gekozen. Niet alleen vanwege de eenvoudige
installatie, maar ook voor de degelijkheid en hoge
kwaliteit van onze tegels. Alles wat nodig is om
uw vloer op een nette manier af te werken kan
SwissDeck u bieden. Met 5 verschillende designs en
14 standaard kleuren is er voor iedere vloer wel een
oplossing.
Niet tevreden, geld terug
Mocht het toch niet geheel naar uw zin zijn, dan
ruilen we de tegels gewoon om, of geven we zelfs
uw geld terug.

13
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Commerciële vloeren
SwissDeck vloeren zien er aantrekkelijk uit en zijn
daardoor ideaal om de aandacht van potentiële
klanten naar uw zaak en uw producten te trekken.
De vloertegels kunnen in alle gewenste kleuren en
patronen gelegd worden, zodat de vloer perfect
aansluit bij uw product. Bovendien is het mogelijk
om uw logo in de (beurs) vloertegels te plaatsen
voor een extra professionele uitstraling.
Beursstands als blikvanger
Het is belangrijk dat uw beursstand opvalt tussen alle
andere beursstands. Door de unieke en strakke
uitstraling wordt uw beursstand een echte blikvanger.
De tegels zijn lichtgewicht, compact en demontabel.
Dit maakt de beursstand eenvoudig verplaatsbaar
en bespaart u veel tijd en tilwerk. SwissDeck levert
diverse vloertegels in verschillende kleuren als goede
ondergrond voor beursstands. De vloertegels zijn
sterk genoeg om de (standaard) beursstands hier
direct op te plaatsen en zo een mooi geheel te
creëren.

14
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Enorm veelzijdig
De meest populaire tegel binnen het SwissDeck
assortiment is toch wel onze RibDeck tegel. Deze
tegel is onderhoudsvriendelijk, antislip en visueel
zeer aantrekkelijk. Het oppervlak heeft met de
zelf- drainerende en vuil doorlatende werking,
precies de eigenschappen waardoor deze tegel
veelzijdig toepasbaar is voor zowel binnen als
buiten. Daarnaast is het mogelijk om alle tegels
met elkaar te combineren. Hierdoor is het mogelijk
uw eigen design en voorkeur zelf samen te stellen.
Geblokt design, mooi en modern.
RibDeck is mede zo populair omdat de tegel door
zijn design meerdere kleurschakeringen heeft,
omdat de ronde ribben haaks tegenover elkaar
geplaatst zijn. Het geeft de tegel het mooie
geblokte effect, waardoor zijn onderscheidende
uiterlijk ontstaat.
Toepassingen
■
■
■
■
■
■
■

Balkons
Galerijen
Garages
Binnenplaatsen
Showrooms
Evenementen
Auto en Motorsport

En nog veel meer toepassingen waarbij een zware
kwaliteit
vloerafwerking
vereist
is,
zoals
bijvoorbeeld in vliegtuighangars.
16
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Sterk en
betrouwbaar
De DiamondDeck tegel is onze meest populaire
gesloten tegel en is bedoeld voor onder andere
garagevloeren en werkplaatsen waar veelal een
aantrekkelijk, antislip en gesloten oppervlak vereist
is. De DiamondDeck vloertegel is een kunststof tegel
met traanplaatmotief voor binnen. Deze tegels zijn
ideaal voor een beurs-stand, showroom, autoshow,
winkel, garage en overal
waar een sterke en
praktische vloer gewenst is.
Toepassingen
■
■
■
■

Garages
Showrooms
Evenementen
Displays

18
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Noppen
patro o n

Vlakke
structuur

CoinDeck is een antislip tegel met een gesloten oppervlak
en een laag noppen profiel. De tegels worden veelvuldig
gebruikt voor o.a. showrooms en evenementvloeren.
Coin- Deck is een favoriete tegel voor een ieder die op
zoek is naar een gesloten tegel met een traditionele
uitstraling. De tegel heeft lage noppen, oftewel een
zogenaamd “cirkel profiel".

FloorDeck is onze vlakste tegel en is breed toepasbaar
voor o.a. dansvloeren. FloorDeck is de aangewezen
vloertegel als het gaat om een vlakke afwerking waar
gemakkelijk gemanoeuvreerd moet worden. De tegel
wordt vaak in combinatie met onze andere tegels
gebruikt waar o.a. bureaustoelen eenvoudig moeten
kunnen rollen en de vloer makkelijk kan worden schoon
gemaakt.

Toepassingen

Toepassingen

■
■
■
■
■

Evenementen
Winkels
Showrooms
Sportscholen
Kantoren

■
■
■
■
■

Kantoorruimten
Showrooms
Evenementen
Sportscholen
Dansvloeren

19

nieuw-swiss.indd 19

14-12-2021 11:04

Multi inzetbaar
en functioneel
De SportDeck tegel is perfect voor tijdelijke of
permanente sportvloeren. De tegel heeft een open
oppervlak waardoor vuil en stof snel en gemakkelijk
afgevoerd kan worden. Daarbij blijft het oppervlak van
de tegel tijdens het sporten veilig en schoon. Bovendien
geeft de vloer uitstekende grip voor diverse sporten door
de antislip toepassing op de tegel. De SportDeck
vloertegels zijn zowel voor binnen en buiten geschikt.
Toepassingen
■
■
■
■
■
■

Basketbal
Tennis / Badminton
Fitness
Volleybal
Balkons
Zwembad / Sauna
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Logo tegels
Er zijn twee mogelijkheden om het/uw logo in één of
meerdere tegels te verwerken. De eerste
mogelijkheid is dat het logo op een aluminium plaat
wordt gesublimeerd. De tweede mogelijkheid is dat
het logo wordt uitgesneden in plexiglas. Vervolgens
wordt het logo in de tegel gefreesd, waardoor het logo
gelijk ligt met het tegeloppervlak. Het is een
schitterende optie om uw vloer een extra attentiewaarde
te geven.
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Installatie en
onderhoud
SwissDeck produceert hoogwaardige kwaliteitsvloeren die gemakkelijk te installeren én te
onderhouden zijn. Met 20 verbindingen per tegel
klikken de tegels zo goed als naadloos aan elkaar.
In slechts korte tijd transformeert u uw vloer in een
stukje kunst. Het onderhoud van deze vloertegels
is zeer eenvoudig, dit kan gedaan worden door ze
schoon te spoelen met water, eventueel in
combinatie
met
een
huishoudelijk
schoonmaakmiddel.

Garantie
SwissDeck biedt 15 jaar beperkte garantie op alle
type tegels voor niet commerciële doeleinden.
Alle kunststof producten zijn gevoelig voor
UV-licht. Doordat wij UV beschermers toevoegen
aan de grondstof van onze tegels kunnen we
daarom 3 jaar garantie geven op verkleuring. Bij
onze verkooppunten zijn professionele mensen
werkzaam, die al uw vragen snel en accuraat
kunnen beantwoorden. Voor de particulier bieden
we zelfs een ‘30-dagen-geld-terug-garantie’ voor de
niet gebruikte tegels.
Zwitsers design en een Hollandse productie staat
garant voor
kwaliteit. Onze tegels worden
geproduceerd met de nieuwste technologieën en
door het gebruik van de zuiverste grondstoffen
kunnen we de kwaliteit bieden die u aan een
dergelijke vloertegel stelt. Als er vragen zijn wat
betreft de beperkte garantie, neem dan contact op
met SwissDeck Europe, uw lokale SwissDeck dealer of
ga naar onze website.
22
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Dilatatie profiel
Het dilatatie profiel is ontwikkeld om expansie verschillen op te kunnen
vangen. Deze kunnen ontstaan als de SwissDeck tegels gebruikt worden
op lange galerijen, of grote oppervlaktes op plaatsen waar de tegels
bloot staan aan grote temperatuurverschillen (voornamelijk buiten).
De dilatatie profielen worden aan één kant aan een tegel bevestigd en aan
de andere zijde boven op de tegel geplaatst zodat deze het uitzetten of
krimpen van de tegels kan opvangen. De dilatatie profielen zijn verkrijgbaar
in dezelfde kleur als de tegels en zijn toepasbaar op alle type tegels.

Afwerkranden
en -hoeken
Om de SwissDeck vloeren netjes af te werken, zijn er voor alle type
SwissDeck vloertegels randprofielen en hoekstukken verkrijgbaar.

Rubber
onderlaag
Om uw bestaande dakbedekking zoals bitumen te beschermen, adviseren
wij gebruik te maken van een rubber onderlaag. Deze 3 mm dikke,
waterdoorlatende rubber onderlaag, is geproduceerd van 100%
gerecycled rubber. Dit is ook te gebruiken als een geluiddempende
ondervloer voor alle soorten SwissDeck tegels.

24
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Cradle
to Cradle
De ultieme vorm van duurzaam ondernemen is
Cradle to Cradle. Dit betekent dat de grondstoffen die
we gebruiken volledig hergebruikt kunnen worden,
zonder hun waarde te verliezen tot een oneindige
kringloop.
De SwissDeck vloertegels worden gemaakt van puur
polypropyleen waardoor deze 100% recyclebaar
zijn. Al het (knip) afval van de SwissDeck tegels
wordt in eigen beheer op kleur geshredderd
(= vermalen) en terug gebracht tot grondstof.
De grondstof gebruiken we om weer nieuwe tegels
mee te produceren. De grondstof wordt tevens
gebruikt voor 3D printing.
Daarnaast zijn we continu op zoek naar
gerecyclede kunststof materialen die we kunnen
toepassen om tegels te kunnen produceren. Op
deze manier willen we bijdragen aan een groene
toekomst.
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Type

Formaat

33 x 33 cm

33 x 33 cm

33 x 33 cm

12 mm

13 mm

12 mm

12 mm

12 mm

Gewicht

315 gram

502 gram

494 gram

519 gram

405 gram

Materiaal

polipropyleen
co polimeer

polipropyleen
co polimeer

polipropyleen
co polimeer

polipropyleen
co polimeer

polipropyleen
co polimeer

Belasting

tot 20.000 kg
per m 2

tot 25.000 kg
per m 2

tot 25.000 kg
per m 2

tot 25.000 kg
per m 2

tot 25.000 kg
per m 2

-20°C tot +70°C

-20°C tot +70°C

-20°C tot +70°C

-20°C tot +70°C

-20°C tot +70°C

160 graden

160 graden

160 graden

160 graden

160 graden

UV gestabiliseerd
materiaal

UV gestabiliseerd
materiaal

UV gestabiliseerd
materiaal

UV gestabiliseerd
materiaal

UV gestabiliseerd
materiaal

uitstekend

uitstekend

uitstekend

uitstekend

uitstekend

goed

goed

goed

goed

goed

Pearl Silver
Slate Grey
Pearl Grey
Jet Black
Racing Red
Turf Green
Terracotta
Chocolate Brown
Midnight Blue
Iceland Blue
Ivory
Citrus Yellow
Tropical Orange
Arctic White

Pearl Silver
Slate Grey
Pearl Grey
Jet Black
Racing Red
Turf Green
Terracotta
Chocolate Brown
Midnight Blue
Iceland Blue
Ivory
Citrus Yellow
Tropical Orange
Arctic White

Pearl Silver
Slate Grey
Pearl Grey
Jet Black
Racing Red
Turf Green
Terracotta
Chocolate Brown
Midnight Blue
Iceland Blue
Ivory
Citrus Yellow
Tropical Orange
Arctic White

Pearl Silver
Slate Grey
Pearl Grey
Jet Black
Racing Red
Turf Green
Terracotta
Chocolate Brown
Midnight Blue
Iceland Blue
Ivory
Citrus Yellow
Tropical Orange
Arctic White

Pearl Silver
Slate Grey
Pearl Grey
Jet Black
Racing Red
Turf Green
Terracotta
Iceland Blue
Arctic White

Dikte

Temperatuurbestendigheid
Smeltpunt
Chemische weerstand
Bestand tegen olie, brandstof
en andere (auto)vloerstoffen
Bestand tegen
zuren / oplosmiddelen

Beschikbare kleuren

33 x 33 cm

33 x 33 cm
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RVS /
Pearl Grey
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Zwart /
Jet Black

Grijs /
Slate Grey

Rood /
Racing Red

Groen /
Turf Green

Licht
Bruin /

D onker
Bruin /
C hocolate

D onker
Blauw /
M id n ig h t

Licht
Blauw /
Iceland

Terracotta

B row n

Blue

Blue)

Creme /
Iv o ry

Zilver /
Pearl Silver

Geel /
C itrus
Yellow

Oranje /
Tropical
O range

W it /
A rctic
W hite
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Volg SwissDeck ook via:

Ambachtsweg 14
2964 LG Groot-Ammers
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Postbus 33
2965 ZG Nieuwpoort

Tel : +31 (0) 184 600 973
Fax : +31 (0) 184 601 241

E-mail : info@swissdeck.nl
Internet : www.swissdeck.nl
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