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Silent Rigid Click
met unieke 
onderlaag 
van kurk

matte PU beschermlaag

supersterke, 
transparante toplaag

filmlaag  
met exclusieve  

dessins

rug van  
ultra stabiele  

Rigid Board

onderlaag van kurk

opbouw plank

Tel. 038 385 1500
verkoop@cotap.nl

geluidsreducerende onderlaag van kurk 

Wij adviseren Co-pro accessoires toe te passen. 
Deze producten hebben de hoogwaardige 
TÜV kwaliteitstesten doorstaan met goede resultaten.

Ambiant Silent Rigid Click is milieuvriendelijk,  
veilig geproduceerd en vrij van weekmakers

www.co-pro.nl



Silent Rigid Click technologie

avanto  | beschikbaar in zes kleuren

piedra | beschikbaar in twee kleurenfamosa  | beschikbaar in vier kleuren

robusto  | beschikbaar in zes kleuren*

De volledige Ambiant Design 
Vloeren collectie met Silent Rigid 
Click technologie is verkrijgbaar in 
tegel- en houtdecors.

Silent Rigid Click kan direct op 
een vlakke basisvloer gelegd 
worden. Indien de basisvloer niet 
vlak is, biedt de Co-pro collectie 
een oplossing. De ondervloeren 
Blue Line Heat+ 10dB en Gold-
Pack 10dB zijn zeer geschikt  
onder het Silent Rigid Click.

Alle kleuren Silent Rigid Click zijn 
ook leverbaar in dryback.
 

De Silent Rigid Click (SRC) technologie 
kenmerkt een nieuwe generatie 
Design Vloeren: natuurgetrouw, 
ijzersterk, razendsnel te leggen en 
heerlijk stil.
 
ssssssssssssilent
Wist u dat het contactgeluid van 
een vloer zeer veel invloed heeft 
op uw comfort beleving? Door het 
aanbrengen van een 1 mm dikke 
onderlaag van kurk ontstaat een 
geluiddempend effect. Onafhankelijke 
TÜV testen tonen aan dat het 
contactgeluid wordt teruggebracht. 
Laat dat feit maar even in alle rust 
bezinken…

waterproof | probleemloos te leggen | bestand tegen 

temperatuurwisselingen | lange lengte | extra matte 

toplaag | demping stapgeluid | antislip | micro bevel 

4V | natuurgetrouwe  structuur (EIR) | 1 mm onderlaag 

van kurk | ook beschikbaar in dryback | geschikt 

voor vloerverwarming | opgebouwd uit Rigid 

Board | mogelijk te leggen over bestaande vlakke 

vloer | meerdere ruimtes tot 400 m2 doorleggen 

zonder dilatatievoeg | 100% weekmakervrij | Unilin 

clicksysteem | groot assortiment in een complete 

collectie | zeer stabiel | projectgeschikt

sarenza  | beschikbaar in vier kleuren

essenzo  | beschikbaar in vier kleuren*

Rigid
Tevens staat de SRC-technologie 
garant voor een ultra stabiele Rigid 
Board rug zonder weekmakers.  
Deze rug is harder en sterker dan bij 
een verlijmde vloer doordat deze 
luchtvrij is en voorzien van kalksteen. 
Door de extreme hardheid van het 
materiaal kan de Design Vloer met  
SRC-technologie over een bestaande 
vlakke vloer worden gelegd.
 
Click
Door het bewezen Unilin clicksysteem 
kunnen de vloerdelen razendsnel 
onderling aan elkaar worden 
verbonden. Vloeren met de SRC-
technologie worden dus niet op de 
ondergrond verlijmd, maar zwevend 
geplaatst. Daardoor ontstaat een 
enorme tijdswinst en is het plaatsen 
van de vloer een fluitje van een cent.

* In de loop van 2018.

smoky 4010

dark grey 5506 natural oak 1555 light oak 1911

antique oak 1822 dark grey 5161


