
De perfecte vloer voor uw opslag- of productieruimte.
Duurzaam. Flexibel. Onderhoudsvriendelijk. Zonder breekwerk.

www.uwindustrievloer.be



Een perfecte opslag- of productieruimte opbouwen 
begint onderaan. Op de vloer. De pvc-tegels van 
R-Tile zijn speciaal ontwikkeld voor de industrie. 
En dat merkt u. Ze zijn duurzaam, flexibel en 
onderhoudsvriendelijk. De tegels worden bovenop 
uw huidige vloer geplaatst terwijl uw activiteiten 
gewoon doorgaan.

R-Tile effent het pad naar logistiek succes

Keuze uit verschillende kleuren 

R-Tile is ideaal om paden of zones te creëren. Ook 
zijn de tegels personaliseerbaar met uw logo en 
signalisatie. Meer overzicht is het resultaat!

✔ Stofvrij en onderhoudsvriendelijk
✔ Snel geplaatst, met nauwelijks hinder
✔ Slipvast en ergonomisch

Geschikt voor elke ondergrond

Beschadigde of oneffen ondergrond wordt met 
R-Tile weggewerkt. Voertuigen, transpalletten, 
heftrucks en hoogladers rijden eens zo vlot en veilig 
door uw magazijn.

In uw opslagruimte wil u overzicht, snelheid, veiligheid en netheid. U zou 
het op het eerste gezicht niet denken, maar uw vloer speelt hierin een 
cruciale rol. Een rol die R-Tile perfect vervult.

U merkt het: R-Tile is de veelzijdige oplossing voor elke opslag- of productieruimte. 

LOGISTIEK



“Onze betonnen vloeren in de productiehal en magazijnen waren aan vernieuwing toe. Een collega raadde me R-Tile aan. 
Een heel interessante keuze. Vooral omdat de werfhinder zeer beperkt was. Door de magazijnvloeren zone per zone te 
vernieuwen, vermeden we dat we al onze goederen moesten verplaatsen. De lay-out van ons warehouse hebben we 
doorgetrokken naar de vloer. Met een eenvoudige kleurcode is ons magazijn nu duidelijk ingedeeld. Dat bespaart ons 
onder meer heel wat tijd bij order picking.

Filip Libbrecht, Aankoop & Logistiek, DC.F nv

R-Tile geeft uw productieproces een stevige basis

✔ Milieuvriendelijk en duurzaam
✔ Keuze uit verschillende afwerkingen
✔ Interessante prijs-kwaliteitverhouding

Sterk genoeg voor zware lasten

Zware machines zijn een serieuze belasting voor 
elke vloer. R-Tile is niet alleen perfect bestand tegen 
de dynamische druk van voertuigen, maar evengoed 
tegen het statisch gewicht van uw machines.

Geluidsabsorberend en trillingsarm 

Onze pvc-tegels absorberen omgevingslawaai 
en dempen trillingen. Uw productiehal wordt 
nog aangenamer als werkomgeving voor uw 
medewerkers.

U merkt het: R-Tile is de veelzijdige oplossing voor elke opslag- of productieruimte. 

Aan uw productiehal worden steeds hogere eisen gesteld. U streeft naar 
een optimaal rendement in een omgeving die mens- en milieuvriendelijk is. 
R-Tile biedt het u allemaal. 

PRODUCTIE



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 bedrijf uniek is, creëren wij ook graag een unieke vloer voor u

Vertel ons wat u, uw medewerkers en uw klanten verwachten. Wij leggen mee 
de basis voor uw succes.

Meer info? Een demo-bezoek? Een offerte?

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

Of surf naar www.uwindustrievloer.be

Q Access Flooring

Kaudenaardestraat 61

B-1700 Dilbeek
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