Slidstærke gulve
til bolig og erhverv

Gulve i høj slidstyrke
til både bolig og erhverv
Vinyl er bestemt ikke længere ensbetydende med gammeldags plastikgulv, som du måske
husker det fra din barndom. Nogle af de nyeste innovationer indenfor gulvbelægning har
gjort, at vinylen vinder frem. Det er et rigtig godt alternativ til laminat, trægulve og hårde
gulve m.fl.
Meltex gulve er det nyeste indenfor vinyler. Det er nogle meget slidstærke og modstandsdygtige produkter, der på grund af deres opbygninger, gør dem særdeles velegnede til
gulve, hvor der stilles høje krav.
Gulvene kan installeres over større arealer uden dilatationsfuger.
For alle produkterne gælder det, at de kan tåle vand og har tilmed en
lyddæmpende effekt, samt en god gangkomfort. Afhængig af kvalitet fås
de i forskellige udgaver. Produktet er 100% genanvendeligt.

I denne brochure præsenterer vi:
• Meltex Tenacity klikgulv med filtbagside og kliksystem - 9 mm
• Meltex akustikgulv med korkbagside og kliksystem - 7,5 mm
• Meltex Firmfit akustikgulv med korkbagside og kliksystem - 5 mm
• Meltex akustikgulv med foambagside og kliksystem - 4,5 mm
• Meltex Dryback uden kliksystem - 3 mm

Se installationsvejledninger
og videoer på www.meltex.dk

PVC-frit klikgulv
med filtbagside

Akustikgulve
med korkbagside

Med korkens gode egenskaber får man et gulv, der absorberer lyden fra sko og høje hæle, samtidig med at gulvet
giver en behagelig og blød gangkomfort. Gulvet egner sig
til et hvert hjem med højt til loftet og børn med fart på, og
er ydereligere velegnet til erhverv, hvor der er meget trafik.

Fordele ved akustikgulve
• Klassificerede til bolig og erhverv
• Modstandsdygtige overfor skrammer,
ridser og pletter
• Naturtro træ- og stenmønstre
• Nem at rengøre og vedligeholde
• Enkelte planker eller fliser kan udskiftes
• Akustiske egenskaber

Akustikgulve
med foambagside

Med Foam som akustikgulvets underlag får man en god
og blød gangkomfort, der føles lun og varm. Gulvets
hårde overflade gør det utroligt nemt at rengøre og gør
det til et gulv, hvor der ikke bliver gået på kompromis i
forhold til dagligdagens hårde prøvelser.
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PVC-frit klikgulv
Levetids boliggaranti
15 års erhvervsgaranti
Klasse 33
Velegnet til gulvvarme
Nem vedligeholdelse
Limfri montering – nemt kliksystem
Skal ikke akklimatiseres

Levetids boliggaranti

15 ÅRS ERHVERV
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PVC-frit klikgulv, 9 mm
- med filtbagside
40% mere modstandsdygtigt overfor ridser end andre LVT gulve
Hvis du værner om miljøet er dette produkt det helt rigtige valg til bolig,
erhverv og institutioner. Gulvets robusthed og høje slidstyrke gør, at det
egner sig specielt godt til steder med meget trafik.
Gulvet kan installeres op til 1000 m² uden brug af dilitationsfuge, hvilket gør
det ideelt til store fx. store kontorarealer. Køkkenøer og tunge møbler kan
også installeres ovenpå.

T1543
Flisestr.

Grå flise
800 x 400 x 9 mm

T1546
Flisestr.

Antracit flise
800 x 400 mm

T1811
Plankestr.

Chocolate
1830 x 236 mm

T1812
Plankestr.

Toffee
1830 x 236 mm

T1813
Plankestr.

Mocca
1830 x 236 mm

T1814
Plankestr.

Khaki
1830 x 236 mm

T1815
Plankestr.

Almond
1830 x 236 mm

Bemærk! Billeder og farver på prøverne i
kataloget kan varierer fra det færdige gulv.
Ved vores forhandler kan du altid finde
vareprøver på gulvene.
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Meltex akustikgulv

Akustikgulv – lyddæmpende gulv
30 års boliggaranti
10 års erhvervsgaranti
Klasse 33
Slidlagstykkelse 0,55 mm
Velegnet til gulvvarme
Nem vedligeholdelse
Limfri montering – nemt kliksystem
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Meltex akustikgulv, 7,5 mm
- med korkbagside
Ønsker du et gulv, hvor akustik og styrke går hånd i hånd?
Så kunne et akustikgulv med korkbagside være noget for dig. Gulvet er
med sit enkle patenterede kliksystem nemt at montere, og skal ikke limes
i samlingerne. Det kan lægges på et eksisterende underlag, så længe at
underlaget er jævnt, og det egner også til gulvvarme. Gulvets slidstærke
overflade gør det nemt at rengøre og meget modstandsdygtigt overfor ridser
fra f.eks. stoleben og klør fra dyr.
Med korkens gode egenskaber får man et gulv, der absorberer lyden fra sko
og høje hæle, samtidig med at gulvet giver en behagelig og blød gangkomfort.
Gulvet egner sig til et hvert hjem med højt til loftet og børn med fart på, og er
ydereligere velegnet til erhverv, hvor der er meget trafik.

S1600
Plankestr.

Lys sildeben
750x150x7,5 mm

S1601
Plankestr.

Mørk sildeben
750x150x7,5 mm

K1700
Ocean
Plankestr. 1522x240x7,5 mm

K1701
Frost
Plankestr. 1522x240x7,5 mm

K1702
Silver
Plankestr. 1522x240x7,5 mm

K1704
Plankestr.

K1705
Plankestr.

K1706
Plankestr.

Ash
1511x229x7,5 mm

Oak
1511x229x7,5 mm

Vintage
1511x229x7,5 mm

Bemærk! Billeder og farver på prøverne i
kataloget kan varierer fra det færdige gulv.
Ved vores forhandler kan du altid finde
vareprøver på gulvene.

K3300
Flisestr.

Antracit m/sort fuge
305x610x7,5 mm

K3301
Flisestr.

Grå m/sort fuge
305x610x7,5 mm
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R2362 Coffee
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Akustikgulv – lyddæmpende gulv
Bolig levetidsgaranti
15 års erhvervsgaranti
Klasse 33
Slidlagstykkelse 0,55 mm
Velegnet til gulvvarme
Nem vedligeholdelse
Limfri montering – nemt kliksystem
Støjreduktion: 18 Db
Skal ikke akklimatiseres

100% vandtæt

Fasetkanter

Levetids boliggaranti

15 ÅRS ERHVERV

Velegnet til
Gulvvarme

Fastgjort korkbagside

Nemt kliksystem

Upåvirket af
direkte sollys

Erhverv

Klasse
1mm

33

Firmfit akustikgulv, 5 mm
- med korkbagside
Gulvet skal ikke akklimatiseres
Fordelen ved Firmfit akustikgulv er, at det stiller mindre krav til undergulvet
og er mere modstandsdygtigt overfor rum med mange temperatursvingninger og direkte sollys. Gulvet er fri for blødgøringsmidler og ptalater kan
installeres op til 600 m² uden brug af dilitationsfuge.

RS2365
Plankestr.

Mørk sildeben
615 x 123 mm

RS2372
Plankestr.

Lys sildeben
615 x 123 mm

R2376
Plankestr.

Steel
1532 x 225 mm

R2361
Plankestr.

Lava
1532 x 225 mm

R2362
Plankestr.

Coffee
1532 x 225 mm

R2372
Plankestr.

Caramel
1532 x 225 mm

R2365
Plankestr.

Cinnamon
1532 x 225 mm

Bemærk! Billeder og farver på prøverne i
kataloget kan varierer fra det færdige gulv.
Ved vores forhandler kan du altid finde
vareprøver på gulvene.
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F1906 Mountain

Akustikgulv – lyddæmpende gulv
20 års boliggaranti
5 års moderat erhvervsgaranti
Klasse 31
Slidlagstykkelse 0,30 mm
Velegnet til gulvvarme
Nem vedligeholdelse
Limfri montering – nemt kliksystem
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Meltex akustikgulv, 4,5 mm
- med foambagside
Et akustikgulv med foambagside er et godt produkt til boligen, hvor der
stilles store krav. Med det patenterede kliksystem, som ikke skal limes i
samlingerne, er det en nem sag at montere det. Gulvet kan installeres på
et eksisterende undergulv, så længe gulvet er plant. Gulvet kan sagtens
installeres på gulvvarme.
Med Foam som akustikgulvets underlag får man en god og blød gangkomfort, der føles lun og varm. Gulvets hårde overflade gør det utroligt
nemt at rengøre og gør det til et gulv, hvor der ikke bliver gået på kompromis i forhold til dagligdagens hårde prøvelser. Akustikgulve med foambagside fås i mange forskellige designs, der alle er udført i et look, der får
plankerne til at se meget naturtro ud.
Din forhandler af Meltex akustikgulve hjælper dig gerne med at finde
den rette løsning, som både matcher dine behov og ønsker på den bedst
mulige måde. Du kan forvente kvalitetsløsninger, som holder i mange år,
og som fås til en fordelagtig pris.

F1900
Rocky
Plankestr. 1511x229x4,5 mm

F1901
Frost
Plankestr. 1511x229x4,5 mm

F1903
Muskat
Plankestr. 1511x229x4,5 mm

F1904
Ash
Plankestr. 1511x229x4,5 mm

F1905
Oak
Plankestr. 1511x229x4,5 mm

F1906
Mountain
Plankestr. 1511x229x4,5 mm

Bemærk! Billeder og farver på prøverne i
kataloget kan varierer fra det færdige gulv.
Ved vores forhandler kan du altid finde
vareprøver på gulvene.
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D2361 Lava

100%
vandtæt

M

20 års boliggaranti
5 års erhvervsgaranti
Klasse 34
Slidlagstykkelse 0,7 mm
Nem vedligeholdelse
Skal fuldlimes
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Moderat erhverv

Begrænset
boliggaranti

Nem
vedligeholdelse

Lav VOC måling
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Meltex Dryback, 3 mm
- uden klik
Er du på udkig efter et gulv, der er let at vedligeholde,
og som er meget modstandsdygtigt?
Så bør du kigge nærmere på vores modstandsdygtige gulv uden kliksystem.
Gulvet er på alle måder det rigtige valg til dem, der stiller store krav til deres
gulv. Grundet sin høje klassificering, er det også et gulv, der gør sig egnet til
erhverv og industri, da de i dag stiller høje krav til deres gulve.
Gulvet kommer i naturtro trælignende planker og i moderne sildebensmønster.
Meltex Dryback uden klik skal fuldlimes på undergulvet, men kan i tilfælde af
skader på de enkelte planker eller fliser udskiftes hen ad vejen.

DS2372
Plankestr.

Mørk sildeben
610 x 122 mm

DS2365
Plankestr.

Lys sildeben
610 x 122 mm

D2376
Plankestr.

Steel
1540 x 233 mm

D2361
Plankestr.

Lava
1540 x 233 mm

D2362
Plankestr.

Coffee
1540 x 233 mm

D2372
Plankestr.

Caramel
1540 x 233 mm

D2365
Plankestr.

Cinnamon
1540 x 233 mm

Bemærk! Billeder og farver på prøverne i
kataloget kan varierer fra det færdige gulv.
Ved vores forhandler kan du altid finde
vareprøver på gulvene.
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Rengøring- og
vedligeholdelsesvejledning
af akustikgulve med og uden kliksystem
Akustikgulve er ekstremt holdbare og slidstærke, men som alt
andet gulvbelægning kræver det almindelig vedligeholdelse for
at opretholde udseende.

Rengøringog vedligehold
- af akustikgulve

Daglig rengøring og vedligeholdelse
• Fjern al løs snavs ved fejning eller støvsugning.
Brug altid børstemundstykke så man ikke risikere at
ridse gulvet.
• Er yderligere rengøring nødvendig, vaskes det med
Meltex rengøring 650012. Anvend en blanding på
1-2 dl til en spand (10 ltr.) håndvarmt vand, hvorved
gulvet fugtes godt med opløsningen. Efter nogle
minutter har smudset løsnet sig, og det beskidte
vand tørres op med en gulvklud.
• Er der brugt Meltex rengøring 650012, skal der ikke
efterskylles med rent vand. Det overskydende efterlader ved optørring en smudshæmmende plejefilm som
virker antistatisk, og giver gulvet et flot silkemat skær.
Ønskes et blankere gulv, kan denne film yderligere
poleres op.
• Er gulvet meget beskidt, og/eller har været udsat for
stor slidtage, fortages en grundrengøring som
beskrevet nedenfor.

General rengøring af akustikgulve
• Tør spildt op med det samme.
• Hvis gulvet får et kedeligt udseende kan det med fordel
poleres for at bevare originale udseende. Prøv først med
varmt vand på en opvredet klud for at afgøre, om det er
en hinde på gulvet.
• Brug aldrig slibende rengøringsmidler, sæbe, voks eller
opløsende produkter på gulvet.
• Læg løse måtter ved alle indgange. Brug filtpuder eller
lignende under møbler og ben.

Grundrengøring
• Al løs snavs fjernes ved fejning eller støvsugning
(børstemundstykke).
• Fjern evt. pletter med koncentreret Meltex gulvrens
650014.
• Gulvet renses med grundrensemidlet Meltex gulvrens
650014 og blandes med lunkent vand (max. 50 C) i
forholdet 1:4 – 1:6. Denne blanding påføres gulvet i et
jævnt lag, som skal blive liggende i 15-20 min., hvorefter
det vaskes/skures.
• Det snavsede vand fjernes derefter med gulvklud. Gulvet
vaskes over med rent, lunkent vand.
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Kontakt os for at høre hvor nærmeste forhandler ligger
Jylland: Ring til Steen Kjærgaard på telefon 40 76 10 67
Sjælland og øer: Ring til Dennis Morsø på telefon 40 44 48 35

