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Bezoek www.estillon.com voor up-to-date informatie,
de digitale catalogus en contact pagina.

Estillon heeft alle accessoires in haar assortiment die
nodig zijn bij de installatie van ondervloeren:

Floorfixx

• Snel egalisatiesysteem

• Direct klaar voor uw vloerafwerking

• Eenvoudig zwevend te installeren 

• Zorgt voor geluidsreductie 
 (10 dB ∆Llin/23 dB ∆Lw)

Over Estillon
• Meer dan 50 jaar ervaring

• Breed assortiment ondervloeren, ondertapijt en gereedschappen

•	 Bekende	merken	zoals	Egalsoft,	Bestbase,	Floorfi	xx	en	Roberts

•	 Specifi	eke	kennis,	professionele	service	en	innovatieve	producten

•	 Levering	aan	groothandels,	hotelketens,	casino’s,	theaters,	cruiseschepen,	kantoren

	 De	producten	worden	succesvol	gedistribueerd	door	verkoop	partners	en	

	 agentschappen	over	de	hele	wereld

•		Estillon	is	offi	cieel	partner	van	het	Quiet	room®	label	voor	hotels

Estillon B.V.
Linie	25,	5405	AR	Uden
P.O.	Box	119,	5400	AC	Uden
The Netherlands

T		+31	(0)24	648	53	48	
F		+31	(0)24	648	53	49	
E  info@estillon.nl
I		 www.estillon.com

Estillon GmbH
Hildesheimer	Straße	265-267
D-30519		Hannover	
Germany

T	 +49	(0)511	8759	2870
F	 +49	(0)511	8759	100
E  info@estillon.de
I		 www.estillon.de

Estillon S.A.R.L. 
64	Rue	Claude	Chappe	
78370		Plaisir
France

T +33	(0)1	30	54	23	46	
F		+33	(0)1	30	54	06	29	
E  info@estillon.fr
I		 www.estillon.fr
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Floorfixx comfort 10 mm
Floorfixx comfort is een systeemvloer welke met behulp van het sandwichsysteem en de interactieve lijm snel en eenvoudig 
een nieuwe, isolerende, egale en direct belastbare ondervloer creëert.  Geschikt voor zwaarder projectmatig gebruik en in 
combinatie met vloerverwarming.

•	 Renovatie	van	slechte	basisvloeren	ten	behoeve	van	linoleum,	verend	vinyl,	PVC,	tapijt,	tapijttegels	en	lamelparket,	
 van minimaal 2 mm dikte
•	 Geen	wacht-/droogtijden	en	direct	belastbaar
•	 Egaliseert	oneffenheden	en	zorg	voor	maximale	stabiliteit
•	 Isoleert	contactgeluid	en	voldoet	aan	de	10dB	norm	gesteld	door	de	VvE
•	 Is	ontwikkeld	voor	toepassing	in	projecten	waar	hogere	eisen	worden	gesteld	aan	kwaliteit	vanwege	zwaar	verkeer
•	 Door	de	lage	warmteweerstand	geschikt	i.c.m.	vloerverwarming	en	vloerkoeling
•	 Voor	toepassing	van	lamelparket.	Dit	type	lamelparket	wordt	met	lijm	zonder	problemen	op	Floorfixx	comfort	gelijmd

Floorfixx fini 8 mm
Floorfixx fini is een systeemvloer die kleine oneffenheden in de ondervloer opvangt. Met behulp van de zelfklevende lip-las 
verbinding creëert u snel en eenvoudig een nieuwe, isolerende en egale ondervloer die direct belastbaar is. Floorfixx fini is 
geschikt  voor huishoudelijke en licht projectmatige toepassingen.

•	 Renovatie	van	slechte	basisvloeren	ten	behoeve	van	tapijttegels,	vinyl	en	PVC	klik	vloeren
•	 Geen	wacht-/droogtijden	en	direct	belastbaar
•	 Zelfklevende	lip-las	verbinding
• Egaliseert oneffenheden
•	 Maximale	stabiliteit
•	 Verlengt	de	levensduur	van	tapijttegels,	vinyl	en	PVC	klik	vloeren
•	 Isoleert	contactgeluid	en	voldoet	aan	de	10dB	norm	gesteld	door	de	VvE

Floorfixx regular 9 mm 
Floorfixx regular is een systeemvloer welke met behulp van het sandwichsysteem en de interactieve lijm snel en eenvoudig 
een nieuwe, isolerende, egale en direct belastbare ondervloer creëert. Floorfixx regular is geschikt voor huishoudelijk en 
projectmatig gebruik.

•	 Renovatie	van	slechte	basisvloeren	ten	behoeve	van	linoleum,	verend	vinyl,	PVC,	tapijt	en		tapijttegels,	van	minimaal	
 2 mm dikte
•	 Geen	wacht-/droogtijden	en	direct	belastbaar
• Stofvrije en droge egalisatie
• Gemakkelijk te installeren
•	 Egaliseert	oneffenheden	en	zorg	voor	maximale	stabiliteit
•	 Garandeert	een	100%	gladde	basis	voor	een	vlotte	installatie
•	 Isoleert	contactgeluid	en	voldoet	aan	de	10dB	norm	gesteld	door	de	VvE

Floorfixx smart 8 mm
Floorfixx smart is een systeemvloer welke met behulp van de handige lip-las verbinding  eenvoudig een nieuwe, isolerende, egale 
en direct belastbare ondervloer creëert. Floorfixx smart is geschikt voor huishoudelijke en projectmatige toepassingen.

•	 Renovatie	van	slechte	basisvloeren	ten	behoeve	van	PVC,	tapijt	en	tapijttegels,	van	minimaal	2,5	mm	dikte
•	 Geen	wacht-/droogtijden	en	direct	belastbaar
•	 Egaliseert	oneffenheden	en	geeft	maximale	stabiliteit	
•	 Garandeert	een	strakke	vlakke	basis	voor	uw	installatie
•	 Isoleert	contactgeluid	en	voldoet	aan	de	10dB	norm	gesteld	door	de	VvE

Gebruik ook de Floorfixx smart kantstroken!

Floorfixx
Herkent	u	dat	uw	klanten	weinig	tijd	hebben	voor	het	laten	plaatsen	van	een	nieuwe	vloer?	Estillon	biedt	u	de	oplossing!	In	plaats	
van	nat	egaliseren,	kunt	u	namelijk	tijd	besparen	met	de	ondervloerrange	Floorfixx.	Wij	vertellen	u	graag	meer	over	het	droge	
egalisatiesysteem	Floorfixx	en	de	voordelen	ervan.

Het droge egalisatiesysteem: Floorfixx
Floorfixx	is	de	ondervloer	voor	linoleum,	verend	vinyl,	PVC,	PVC	klik,	tapijt,	tapijttegels	en	lamelparket.	Met	deze	ondervloeren	
kunt	op	een	droge	manier	eenvoudig	een	nieuwe,	isolerende	en	vlakke	ondervloer	creëren.	Deze	ondervloeren	zijn	daarnaast	
ook	direct	belastbaar,	u	hoeft	niet	te	wachten	tot	deze	droog	is.	Dit	is	een	groot	voordeel	ten	opzichte	van	nat	egaliseren.	
Tijdbesparend,	eenvoudig	en	schoon.	En	daarnaast	geen	last	van	lange	droog-	en	wachttijden.

De	Floorfixx	ondervloeren	creëren	met	behulp	van	het	zogenoemde	sandwichsysteem	en	de	interactieve	lijm	snel	en	eenvoudig	
een	nieuwe,	isolerende,	egale	en	direct	belastbare	ondervloer.	Deze	ondervloeren	zijn	geschikt	voor	huishoudelijk	en	projectmatig	
gebruik.	En	alsof	dit	nog	niet	voldoende	is,	isoleren	de	Floorfixx	ondervloeren	contactgeluid.	Tevens	voldoen	deze	ondervloeren	
aan	de	10dB	norm	die	door	de	VvE’s	is	gesteld.	

 Vinyl op rol Linoleum PVC dry back  PVC dry back PVC klik Tapijt Tapijttegels Lamelparket

   dikte > 2,5mm dikte > 2mm     

Floorfixx fini ja los gelegd    ja ja los gelegd ja 

        

Floorfixx smart ja  ja  ja ja ja ja los gelegd

        

Floorfixx regular ja ja ja ja ja ja ja ja los gelegd

        

Floorfixx comfort ja ja ja ja ja ja ja ja verlijmd

        

Bekijk de installatievideo’s op ons YouTube kanaal.
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Floorfixx comfort 10 mm
Floorfixx comfort is een systeemvloer welke met behulp van het sandwichsysteem en de interactieve lijm snel en eenvoudig 
een nieuwe, isolerende, egale en direct belastbare ondervloer creëert.  Geschikt voor zwaarder projectmatig gebruik en in 
combinatie met vloerverwarming.

•	 Renovatie	van	slechte	basisvloeren	ten	behoeve	van	linoleum,	verend	vinyl,	PVC,	tapijt,	tapijttegels	en	lamelparket,	
 van minimaal 2 mm dikte
•	 Geen	wacht-/droogtijden	en	direct	belastbaar
•	 Egaliseert	oneffenheden	en	zorg	voor	maximale	stabiliteit
•	 Isoleert	contactgeluid	en	voldoet	aan	de	10dB	norm	gesteld	door	de	VvE
•	 Is	ontwikkeld	voor	toepassing	in	projecten	waar	hogere	eisen	worden	gesteld	aan	kwaliteit	vanwege	zwaar	verkeer
•	 Door	de	lage	warmteweerstand	geschikt	i.c.m.	vloerverwarming	en	vloerkoeling
•	 Voor	toepassing	van	lamelparket.	Dit	type	lamelparket	wordt	met	lijm	zonder	problemen	op	Floorfixx	comfort	gelijmd

Floorfixx fini 8 mm
Floorfixx fini is een systeemvloer die kleine oneffenheden in de ondervloer opvangt. Met behulp van de zelfklevende lip-las 
verbinding creëert u snel en eenvoudig een nieuwe, isolerende en egale ondervloer die direct belastbaar is. Floorfixx fini is 
geschikt  voor huishoudelijke en licht projectmatige toepassingen.

•	 Renovatie	van	slechte	basisvloeren	ten	behoeve	van	tapijttegels,	vinyl	en	PVC	klik	vloeren
•	 Geen	wacht-/droogtijden	en	direct	belastbaar
•	 Zelfklevende	lip-las	verbinding
• Egaliseert oneffenheden
•	 Maximale	stabiliteit
•	 Verlengt	de	levensduur	van	tapijttegels,	vinyl	en	PVC	klik	vloeren
•	 Isoleert	contactgeluid	en	voldoet	aan	de	10dB	norm	gesteld	door	de	VvE

Floorfixx regular 9 mm 
Floorfixx regular is een systeemvloer welke met behulp van het sandwichsysteem en de interactieve lijm snel en eenvoudig 
een nieuwe, isolerende, egale en direct belastbare ondervloer creëert. Floorfixx regular is geschikt voor huishoudelijk en 
projectmatig gebruik.

•	 Renovatie	van	slechte	basisvloeren	ten	behoeve	van	linoleum,	verend	vinyl,	PVC,	tapijt	en		tapijttegels,	van	minimaal	
 2 mm dikte
•	 Geen	wacht-/droogtijden	en	direct	belastbaar
• Stofvrije en droge egalisatie
• Gemakkelijk te installeren
•	 Egaliseert	oneffenheden	en	zorg	voor	maximale	stabiliteit
•	 Garandeert	een	100%	gladde	basis	voor	een	vlotte	installatie
•	 Isoleert	contactgeluid	en	voldoet	aan	de	10dB	norm	gesteld	door	de	VvE

Floorfixx smart 8 mm
Floorfixx smart is een systeemvloer welke met behulp van de handige lip-las verbinding  eenvoudig een nieuwe, isolerende, egale 
en direct belastbare ondervloer creëert. Floorfixx smart is geschikt voor huishoudelijke en projectmatige toepassingen.

•	 Renovatie	van	slechte	basisvloeren	ten	behoeve	van	PVC,	tapijt	en	tapijttegels,	van	minimaal	2,5	mm	dikte
•	 Geen	wacht-/droogtijden	en	direct	belastbaar
•	 Egaliseert	oneffenheden	en	geeft	maximale	stabiliteit	
•	 Garandeert	een	strakke	vlakke	basis	voor	uw	installatie
•	 Isoleert	contactgeluid	en	voldoet	aan	de	10dB	norm	gesteld	door	de	VvE

Gebruik ook de Floorfixx smart kantstroken!

Floorfixx
Herkent	u	dat	uw	klanten	weinig	tijd	hebben	voor	het	laten	plaatsen	van	een	nieuwe	vloer?	Estillon	biedt	u	de	oplossing!	In	plaats	
van	nat	egaliseren,	kunt	u	namelijk	tijd	besparen	met	de	ondervloerrange	Floorfixx.	Wij	vertellen	u	graag	meer	over	het	droge	
egalisatiesysteem	Floorfixx	en	de	voordelen	ervan.

Het droge egalisatiesysteem: Floorfixx
Floorfixx	is	de	ondervloer	voor	linoleum,	verend	vinyl,	PVC,	PVC	klik,	tapijt,	tapijttegels	en	lamelparket.	Met	deze	ondervloeren	
kunt	op	een	droge	manier	eenvoudig	een	nieuwe,	isolerende	en	vlakke	ondervloer	creëren.	Deze	ondervloeren	zijn	daarnaast	
ook	direct	belastbaar,	u	hoeft	niet	te	wachten	tot	deze	droog	is.	Dit	is	een	groot	voordeel	ten	opzichte	van	nat	egaliseren.	
Tijdbesparend,	eenvoudig	en	schoon.	En	daarnaast	geen	last	van	lange	droog-	en	wachttijden.

De	Floorfixx	ondervloeren	creëren	met	behulp	van	het	zogenoemde	sandwichsysteem	en	de	interactieve	lijm	snel	en	eenvoudig	
een	nieuwe,	isolerende,	egale	en	direct	belastbare	ondervloer.	Deze	ondervloeren	zijn	geschikt	voor	huishoudelijk	en	projectmatig	
gebruik.	En	alsof	dit	nog	niet	voldoende	is,	isoleren	de	Floorfixx	ondervloeren	contactgeluid.	Tevens	voldoen	deze	ondervloeren	
aan	de	10dB	norm	die	door	de	VvE’s	is	gesteld.	

 Vinyl op rol Linoleum PVC dry back  PVC dry back PVC klik Tapijt Tapijttegels Lamelparket

   dikte > 2,5mm dikte > 2mm     
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Bekijk de installatievideo’s op ons YouTube kanaal.
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