Keratop Tec-Board.
Tegelwerk; tegelelement.

Paneel van hardschuim met grootformaat keramische tegel als afwerking.
Mircocement, hardschuim en keramiek.

Asselux heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van semi-prefab afbouwsystemen. Dit heeft geleid tot Keratop Tec-Board paneel. Een prefab paneel
gemaakt van hardschuim met een grootformaat keramische tegel als afwerking. Dit paneel kan zowel als wand- en vloerbekleding toegepast worden. De uiteenlopende
toepassingen zijn terug te vinden van badkamers, toiletgroepen en wellness ruimtes tot (bedrijf)keukens.
Voordelen zijn: •lichtgewicht • zuurbestendig • krasvast- vlekbestendig • hitte en uv bestendig • circulair toepasbaar • onderhouds arm en duurzaam.

Het modulaire en circulaire systeem zorgt voor een eenvoudig en versneld werkproces wat leidt tot minder overlast, minder handelingen en lagere kosten.
Het is ergonomisch verantwoord en sanitair is direct af te monteren.

De basis vloerpanelen zijn voorzien van een hoge antislipwaarde R10 A+B, leverbaar in 1000 x 1000 mm met een dikte van 15 of 30 mm en leverbaar in de kleuren
Basalt Grey of Basalt Black.
De basis wandpanelen zijn leverbaar in 1000 x 1300 mm • 1000 x 1500 mm • 1000 x 2600 mm met een dikte van 13 of 23 mm en leverbaar in de kleuren Broke White
en Sand Stone.
CE keurmerk circulair.

De fabriek en productie zijn energie neutraal.

FSC® gecertificeerd karton en biologisch afbreekbaar folie.

2.1 Milieuprestatie; 3.2 Luchtkwaliteit.

Hetgeen in dit productblad beschreven is gaat uit van de huidige stand van zaken. De inhoud van dit productblad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de
inhoud hiervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. De samenstellers zijn niet aansprakelijk voor eventuele (gevolgen van) onvolkomenheden en/of onjuistheden
in de verstrekte informatie. De informatie op dit productblad wordt regelmatig aangepast. Veranderingen in specificaties zijn hierbij niet uitgesloten. Met suggesties voor
verbetering en/of vragen kunt u contact opnemen met Greenworks. Greenworks is een geregistreerd merk.
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