
de nieuwe generatie PVC vloeren
Silent Rigid Click



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 | PVC opgebouwd uit Rigid 

Board | mogelijk te leggen over bestaande vlakke 

vloer | meerdere ruimtes tot 400 m2 doorleggen 

zonder dilatatievoeg | 100% ftalaatvrij | krachtig 

clicksysteem | groot assortiment in een complete 

collectie | zeer stabiel | projectgeschikt



ssssssssssssilent

Wist u dat het contactgeluid van een vloer zeer veel invloed heeft op uw comfort beleving? Hoe minder loop-

geluid, hoe prettiger u zich voelt. Dit product is voorzien van een 1 mm dikke kurk onderlaag, waardoor een 

geluiddempend effect ontstaat. Onafhankelijke TÜV testen tonen aan dat het contactgeluid aanzienlijk wordt 

teruggebracht. Laat dit comfort argument maar eens in alle rust bezinken.

Rigid

De SRC-technologie staat garant voor een ultra stabiele vloer zonder Ftalaat. Met een extra dikke beschermlaag 

voor een stabiele en stevige kern. Rigid Board is harder en sterker dan een verlijmde PVC vloer. Door de extreme 

hardheid van het materiaal kan de SRC vloer over een bestaande vlakke vloer worden gelegd.

 

Click

De ijzersterke clickverbinding heeft een grote trekkracht. Hierdoor haalt u een oerdegelijke vloer in huis.  

Een vloer die garant staat voor jarenlang woongenot!

Silent Rigid Click
de nieuwe generatie PVC vloeren

De Silent Rigid Click (SRC) technologie kenmerkt een nieuwe generatie PVC click vloeren; natuurgetrouw, ijzersterk, 

razendsnel te leggen en comfortabel stil.

voor meer info kijk je op www.ambiant-src.nl



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

opbouw plank

matte PU beschermlaag

supersterke, 
transparante toplaag

filmlaag  
met exclusieve  

dessins

ijzersterke clickverbinding 
ultra stabiele  

Rigid Board

onderlaag van kurk

geluidsreducerende onderlaag van kurk 


