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De vloeren bestaan uit recycling kunststof tegels. De losse tegels kunnen zonder verlijming op 

een ruwe ondervloer worden geplaatst. Door het thermisch en chemisch lassen van de naden 

ontstaat een 100% vloeistofdichte vloerafwerking. 

 

Door een aantal unieke eigenschappen (extreem slijtvast, elastisch, bestand tegen de meeste 

oliën, vetten en een veelvoud aan chemicaliën), ontstaat een ergonomische vloeistofdichte vloer 

met een hoge geluid- en warmte-isolatie. Daarom zijn deze 

vloeren zeer geschikt voor toepassingen in de horeca, maar 

ook voor bijvoorbeeld drukkerijen, rijwielzaken, 

garagebedrijven en industriehallen wordt deze 

bedrijfsvloer veel gevraagd. 

  

Naast het leggen van kunststof vloeren kunt u ook terecht 

bij Ommer-Bedrijfsvloeren voor  droogloop- en 

borstelmatten. Daarnaast leveren wij ook het unieke 

antislip product SafeTape.  

Voor een goed product, prima service, een 

legdemonstratie op eigen locatie, bent u bij Ommer-

Bedrijfsvloeren aan het juiste adres. 

  
Voor informatie bel of mail ons gerust 

 Telefoonnummer 0529-462851 

info@ommerbedrijfsvloeren.nl 

Of neem een kijkje op onze website: 

www.ommerbedrijfsvloeren.nl 

Ommer-Bedrijfsvloeren B.V. is sinds augustus 2001 actief in de markt van be-

drijfsvloeren en leverancier van de unieke kunststofvloeren 

Vloeronderhoud 

 Reinigingsmachines 

 Reinigingsproducten 

 Werkwagens en toebehoren 

 

 

Introductie aanbiedingen 

Ommer Bedrijfsvloeren  levert een compleet assortiment                                  

vloerreinigings & onderhoudsartikelen.  
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Mopwagen 

Mopwagen met 2 vlakmoppen, houder en steel 
Ook los verkrijgbaar 

Cleanfix RA 410 E Demo 4 stuks op=op 

Ideale schrob-/zuigmachine met membraantank voor 
middelgrote oppervlakken. Grote reinigingseffectiviteit 
dankzij de cilindrische borstel. Twee hefbare zuigmonden, 
voor en achter de borstel, zuigen het vuile water grondig op 

Waterzuiger 

Super krachtige waterzuiger  met een ketelinhoud van 22 
liter. 10 meter kabel met professionele  37 cm 
waterzuigmond en RVS buizen 

Prijs:                     €1.750,00 

Prijs:                     €   499,00  

 

Prijs :                       €  169,00 

Prijzen zijn ex B.T.W 

Cleanfix Eenschijf 13 inch 

Deze eenschijf machine onderscheidt zich door oscillerende 
beweging van de borstel, laat u verrassen bij een 

vrijblijvende demonstratie. Machine incl.    
padhouder: 

Prijs:                                    €   359,00 

 

OBV Floor cleaner 

OBV floor Clean, vloerreiniger  speciaal 
ontwikkeld voor het gebruik op de vloeistofdichte 
antislip Stic-vloeren   
Verkrijgbaar in 5 liter en 9,5 kg . Vraag naar 
ons schoonmaakadvies. 
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Borstel mat  

90 x 60 cm met aanloopprofiel , kleur 
zwart. Kwalitatieve schoonloopmat voor een 
scherpe prijs.  

Droogloopmat 

90 x 150 cm incl. 2,5 cm vinylrand rondom, 
kleur antraciet en zwart houdt vuil en vocht 
buiten  

Doodlebug pad (vloerpad) 

Houder met pad en telesteel + pad  
Ook los verkrijgbaar. 

 

 

Prijs set : €     30,00 

Prijs 5 liter      :           €     36,50 

Prijs 9,5 liter  :               €     64,15 

Prijs :  €     79,00 

Prijs:                          €     69,00 

 

een schoon interieur begint bij de voordeur  


