
De perfecte vloerbekleding voor uw fitnesszaak.
Duurzaam. Flexibel. Onderhoudsvriendelijk.

www.uwpvcvloer.be



Geven uw klanten binnenkort het beste van zichzelf op de meest duurzame 
en milieuvriendelijke fitnessvloer ooit? R-Tile werd speciaal ontwikkeld 
voor fitnessclubs. En dat merkt u. Aan de resistentie en de flexibiliteit. 
Echt iets voor uw club!

Keuze uit verschillende afwerkingen: 

genopt, getextureerd, traanplaat, zwaluwstaart

Keuze uit verschillende kleuren 

Snel geplaatst, met nauwelijks hinder:

Plaatsbaar op vrijwel elke harde ondergrond 
zelfs op beschadigde en oneffen vloeren

Sterk genoeg om te weerstaan aan het gewicht van 
fitnesstoestellen en de impact van vallende gewichten 

Milieuvriendelijk 
100% recycleerbaar en geen VOC-emissie 

www.uwpvcvloer.be



Een nieuwe vloer installeren in mijn fitness zonder de oude uit te breken, dat was een 
serieuze uitdaging. Geen probleem, zeiden ze bij R-Tile. Onze tegels kun je bovenop de 
bestaande vloer plaatsen. Ik vroeg natuurlijk meer informatie. De tegels kunnen het gewicht 
van de toestellen aan. Ze worden niet beschadigd als er een gewicht op valt. Ze verslijten 
niet snel. Ik kon alles zelf plaatsen. Én de vloer is gemakkelijk te onderhouden. Het klonk 
perfect.  Dus besloot ik er voor te gaan. De vloer werd zaal per zaal geplaatst, zodat mijn 
fitness op geen enkel moment moest sluiten. Gewoon één zaal ontruimen, vloer plaatsen, 
de zaal terug inrichten en op naar de volgende ruimte. Het resultaat mag gezien worden!

Steve Van den Heede – Healthfactor, Aalst

Geluidsabsorberend

Onderhoudsvriendelijk 

veel makkelijker dan gietvloer, 
vinyl,  rubber en tapijt 

Stofvrij

Personaliseerbaar met uw logo 
of motiverende quotes!

Zeer slipvast

Ergonomisch 

comfortabel om op te staan, 
te lopen, te liggen of te springen

En wat als u morgen verhuist?

Uw R-Tile fitnesstegels verhuizen 
overal met u mee. In geen tijd legt 
u ze opnieuw in een nieuw pand. 
Makkelijk en kostenefficiënt.



Reken op de service en het maatwerk van een specialist

R-Tile is een product van Q Access Flooring, de pvc-tegelspecialist. Terwijl 
andere bedrijven zich specialiseren in vloeren, leggen wij ons toe op de niche 
van de pvc-tegels. En dat merkt u … Wij kennen dit product door en door, 
geven u eerlijk en objectief advies en zorgen altijd voor een deskundige 
plaatsing. 

Omdat uw zaak uniek is, creëren wij ook graag een unieke vloer voor u

Vertel ons wat u en uw sportieve bezoekers écht verwachten. Wij zorgen 
ervoor dat u scoort!

Meer info? Een demo-bezoek? Een offerte?

Bel 02 308 83 75 of mail info@r-tile.be 

Of surf naar www.uwpvcvloer.be

Q Access Flooring 

Kaudenaardestraat 61

B-1700 Dilbeek
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