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balkons

SwissDeck vloeren zijn uitermate geschikt voor de 

bekleding van uw terras, balkon of patio. De RibDeck 

tegels kunnen op elke harde ondergrond gelegd 

worden, zijn kleurvast en ongevoelig voor tempera-

tuurverschillen. De bovenzijde is voorzien van een 

antislip oppervlak wat zorgt voor een veilige vloer 

in natte omstandigheden. De tegels zijn eenvoudig 

schoon te maken door ze met water af te spoelen. 

De RibDeck tegels hebben een open profiel waardoor 

(regen)water snel afgevoerd wordt. Voor de randen 

en de hoeken zijn afwerkranden en hoeken leverbaar. 

Complete metamorfose voor uw balkon

SwissDeck biedt de ideale manier om uw balkon 

binnen een paar uur een complete metamorfose te 

geven. Een saaie, grijze betonvloer verandert in een 

chique en uitnodigende balkonvloer waar u jaren 

plezier van zult hebben. De tegels zijn demontabel en 

bij een verhuizing kunt u ze dus gewoon meenemen.
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galerijen

Het lijkt een onmogelijke opgave om een galerij te 

voorzien van een zeer degelijke antislip vloerafwer-

king. In het verleden werd er vaak gekozen voor de 

inmiddels achterhaalde epoxy oplossing. RibDeck 

tegels zijn ontworpen om een hoogwaardige antislip 

oplossing te bieden en kunnen gelegd worden terwijl 

de galerij gewoon begaanbaar blijft.

Brandklassificering

Omdat er voor veel galerijen een brandclassificering 

vereist is heeft SwissDeck een grondstof ontwikkeld 

waardoor de speciale FireDeck tegel een zeer hoge 

brandklasse “Cfl -S1” kan krijgen en toch nog geen 5 

kg per m² weegt. 

Alle SwissDeck tegels zijn antislip, slagvast, sterk, 

kleurvast, duurzaam en 100% recyclebaar. Inmiddels 

zijn de lichtgewicht RibDeck en FireDeck tegels een 

begrip geworden als het gaat om antislip en veilig-

heid voor balkons en galerijen. 
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garage

SwissDeck biedt meerdere tegels van verschillende

materialen en in diverse designs die uitermate

geschikt zijn voor garagevloeren. De tegels zijn

gemakkelijk te leggen op elke harde ondergrond

en eenvoudig op maat te maken. Ook kunnen

de garagevloertegels verwerkt worden in losse 

matten voor onder de auto of motor.

Zeer slijtvast en eenvoudig schoon te maken

Het is belangrijk dat tegels in een garage tegen 

een stootje kunnen. De SwissDeck tegels zijn zeer

goed bestand tegen rolweerstand en hebben

een overrijdgewicht tot 25.000 kg. Het antislip

oppervlak van de SwissDeck tegels is resistent

tegen benzine, oliën, zuren en chemicaliën. 

Bovendien zijn de tegels zeer slijtvast en 

eenvoudig schoon te maken met water. U heeft

de garantie dat de vloer jarenlang meegaat. 
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in en om de tuin
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SwissDeck tegels zijn de ultieme oplossing om 

beschadigde en vervuilde vloeren of terrassen op een 

mooie en schone manier af te werken. 

Al een groot aantal mensen hebben voor SwissDeck

gekozen en niet alleen vanwege de eenvoudige 

installatie, maar ook voor de degelijkheid en 

kwaliteit van onze tegels. Alles wat nodig is om 

uw vloer op een nette manier af te werken kan 

SwissDeck u bieden. Met 5 verschillende designs en 

14 standaard kleuren is er voor iedere vloer wel een 

oplossing.

Niet tevreden, geld terug

Mocht het toch niet geheel naar uw zin zijn, dan 

ruilen we de tegels gewoon om, of geven we zelfs 

uw geld terug. Probeer vandaag nog de SwissDeck 

vloeren en u zult er geen spijt van krijgen.



commerciële vloeren 

SwissDeck vloeren zijn ideaal om de aandacht van 

potentiële klanten naar uw zaak en uw producten 

te trekken. Het is een lust voor het oog, gemakkelijk 

schoon te maken en biedt de mogelijkheid om er 

jaren gemak van te hebben. De vloertegels kunnen 

in alle gewenste kleuren en patronen gelegd worden, 

zodat de vloer perfect aansluit bij uw product. Boven-

dien is het mogelijk om uw logo op de beursvloeren 

te plaatsen voor een professionele uitstraling.

Beursstands als blikvanger

Het is belangrijk dat uw beursstand opvalt tussen alle 

andere beursstands. Door de unieke en high-tech 

uitstraling wordt uw beursstand een echte blikvanger. 

De tegels zijn lichtgewicht, compact en demontabel. 

Dit maakt de beursstand eenvoudig verplaatsbaar 

en het bespaart u veel tilwerk. SwissDeck levert 

diverse vloertegels in verschillende kleuren als goede 

ondergrond voor beursstands. Hierdoor staan de 

beursstands stabiel en hoeft u zich geen zorgen te 

maken dat de beursstand omvalt.
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enorm
veelzijdig

De meest populaire tegel binnen het SwissDeck 

assortiment is toch wel RibDeck. Deze tegel is 

onderhoudsvriendelijk, antislip en visueel zeer 

aantrekkelijk. Het oppervlak heeft met de zelf-

drainerende en vuil doorlatende werking, precies 

de eigenschappen waardoor deze tegel veelzijdig 

toepasbaar is voor zowel binnen als buiten.

Geblokt design, mooi en modern.

RibDeck is mede zo populair doordat de tegel door 

zijn design meerdere kleurschakeringen heeft, 

omdat de ronde ribben haaks tegenover elkaar 

geplaatst zijn. Het geeft de tegel het mooie geblokte 

effect, waardoor zijn onderscheidende uiterlijk 

ontstaat.

Toepassingen

n  Balkons
n  Galerijen
n  Garages
n  Binnenplaatsen
n  Showrooms
n  Evenementen
n  Auto en Motorsport

En nog veel meer toepassingen waarbij een zeer 

zware kwaliteit vloerafwerking vereist is, zoals 

bijvoorbeeld in vliegtuighangars.
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sterk en 
betrouwbaar

De DiamondDeck is onze meest populaire gesloten

tegel en is bedoeld voor garagevloeren en 

werkplaatsen waar een aantrekkelijk, antislip en 

gesloten oppervlak is vereist. De DiamondDeck

vloertegel is een kunststof tegel met traanplaatmotief 

voor binnen. Deze tegels zijn ideaal voor een beurs-

stand, showroom, autoshow, winkel, garage en overal 

waar een high-tech vloer gewenst is.

Toepassingen

n  Garages
n  Showrooms
n  Evenementen
n  Displays

16



noppen
patroon

CoinDeck is een antislip tegel met een gesloten oppervlak 

en een laag noppen profiel. De tegels worden veelvuldig 

gebruikt voor showrooms en evenementvloeren. Coin-

Deck is een favoriete tegel voor een ieder die op zoek is 

naar een gesloten tegel met een traditionele uitstraling. 

De tegel heeft lage noppen, oftewel een cirkel profiel.

Toepassingen

n  Evenementen
n  Winkels
n  Showrooms
n  Sportscholen
n  Kantoren

17

vlakke 
structuur

FloorDeck is onze vlakste tegel en is breed toepasbaar voor 

bijvoorbeeld dansvloeren. FloorDeck is de aangewezen 

vloertegel als het gaat om een vlakke afwerking waar 

gemakkelijk over gemanoeuvreerd moet worden. De 

tegel is ook erg geschikt voor kantoorvloeren, want 

bureaustoelen rijden er gemakkelijk overheen.

Toepassingen

n  Kantoorruimtes
n  Showrooms
n  Evenementen
n  Sportscholen
n  Dansvloeren



multi inzetbaar
en functioneel

SportDeck is perfect voor tijdelijke of permanente

sportvloeren. De tegel heeft een open oppervlak

waardoor vuil en stof snel en gemakkelijk 

afgevoerd wordt; het oppervlak van de tegel blijft

tijdens het sporten veilig en schoon. Bovendien 

geeft het een uitstekende grip voor diverse sporten.

Toepassingen

n  Basketbal
n  Tennis / Badminton
n  Fitness
n  Volleybal
n  Inline hockey
n  Zwembad / Sauna

18
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logo tegels

Het is mogelijk om in iedere leverbare tegel een logo 

te maken, in één of meerdere tegels. Het logo kan 

op een aluminium plaat gesublimeerd worden of 

uitgesneden uit plexiglas en in de tegel gefreesd. 

Het logo ligt gelijk met het tegeloppervlak.  Het is 

een schitterende optie om uw vloer een extra 

attentiewaarde te geven. Onderscheidt uw bedrijf 

door gebruik te maken van een logo in uw SwissDeck 

vloer. 
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kant en klare
pakketten

Er zijn speciale kant en klare pakketten voor een 

aantrekkelijke en gemakkelijke afwerking voor

garages of als displays voor in showrooms.

Alle tegels zijn gemaakt van de hoogste kwaliteit 

plastic polymeer, zonder gebruik te maken van 

chemische grondstoffen die het milieu kunnen 

beschadigen. Alle tegels zijn hierdoor 100% 

te recyclen, waardoor onze tegels als zeer 

milieuvriendelijk mogen worden beschouwd. Door 

gebruik te maken van deze extreem hoge kwaliteit 

grondstoffen, zijn de tegels ongevoelig voor de 

meeste chemicaliën en is het hierdoor mogelijk 

geworden de kwaliteit jaren lang te waarborgen.

De ideale oplossing voor kleine oppervlakken

De kant en klare pakketten zijn breed toepasbaar en 

gemakkelijk te veranderen. Door het simpele “klik” 

systeem is het zeer eenvoudig en snel te leggen. 

Omdat de tegels modulair zijn, kunt u de vloer ook 

zo weer afbreken en meenemen naar een volgende

lokatie. De pakketten zijn in meerdere maten 

leverbaar en er is keuze uit verschillende standaard 

designs, waarbij er een keuze gemaakt kan worden 

uit alle type tegels en in 14 verschillende kleuren. 

Handige online floordesigner + app

Het is mogelijk om uw eigen vloerdesign te maken in 

de floordesigner, die te vinden is op de website van 

SwissDeck. Dit is een zeer handig hulpmiddel om 

direct een overzicht te maken van de gekozen 

vloertegels in de gewenste kleuren. Voor iPhone 

gebruikers is er een gratis Nederlandstalige app.
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installatie en
onderhoud

SwissDeck produceert hoogwaardige kwaliteits-

vloeren die gemakkelijk in onderhoud en te 

installeren zijn. Het installeren van de vloertegels 

is zeer gemakkelijk! Met 20 verbindingen per tegel 

klikken de tegels zo goed als naadloos aan elkaar. 

In een paar uur transformeert u uw vloer in een 

stukje kunst. Het onderhoud van deze vloertegels 

is zeer eenvoudig en kan gedaan worden door 

deze schoon te spoelen met water, eventueel in 

combinatie met ons eigen reinigingsproduct.

garantie

SwissDeck biedt 15 jaar beperkte garantie op alle 

type tegels voor niet commerciële doeleinden. 

Alle kunststof producten zijn gevoelig voor UV li-

cht, doordat wij UV beschermers toevoegen 

aan de grondstof van onze tegels kunnen we 3 

jaar garantie geven op verkleuring. Bij al onze 

verkooppunten zijn welopgeleide professionele 

mensen werkzaam, die al uw vragen snel en 

accuraat kunnen beantwoorden. Voor de particulier

bieden we zelfs een ‘30-dagen-geld-terug-garantie’

voor de niet gebruikte tegels. 

Zwitsers design en een Zwitserse productie staat voor 

kwaliteit. Onze tegels worden geproduceerd met de 

nieuwste technologieën en door het gebruik van de 

zuiverste grondstoffen kunnen we de kwaliteit bieden 

die u aan een dergelijke vloertegel stelt. Als er vragen 

zijn naargelang de beperkte garantie, neem dan con-

tact op met SwissDeck of uw lokale SwissDeck dealer.
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De ExDeck tegel is ontwikkeld om expansie verschillen op te kunnen 

vangen. Deze kunnen ontstaan als de SwissDeck tegels gebruikt worden 

op lange galerijen, of grote oppervlaktes op plaatsen waar de tegels 

bloot staan aan grote temperatuursverschillen (voornamelijk buiten).

De ExDeck tegels zijn flexibel zodat deze het uitzetten of krimpen van 

de tegels opvangen. De ExDeck tegels zijn verkrijgbaar als rand- en 

binnenstukken. De tegels zijn alleen te gebruiken in combinatie met de 

RibDeck tegels en kunnen eenvoudig aan elkaar geklikt worden.

exdeck
expansie tegel

Om de SwissDeck vloeren netjes af te werken, zijn er voor alle soorten 

SwissDeck vloeren randprofielen en hoekstukken verkrijgbaar.

afwerkranden 
en -hoeken

Om uw bestaande dakbedekking te beschermen, adviseren wij gebruik

te maken van een rubberen onderlaag. Deze 3 mm dikke,

waterdoorlatende rubberen onderlaag, is geproduceerd van 100%

gerecycled rubber. Het is ook te gebruiken als een geluidsdempende

ondervloer voor alle soorten SwissDeck tegels.

rubber
onderlaag
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Alle SwissDeck vloeren zijn modulair en dit wil zeggen dat het altijd 

mogelijk is om de vloer weer te demonteren. Door gebruik te maken

van de speciaal ontwikkelde ToolDeck is het uit elkaar halen van de 

vloer zeer gemakkelijk en hierdoor is de kans op het beschadigen van 

de verbindingselementen het kleinst. Voor evenementvloeren zoals in 

pitboxen, hospitalityvloeren en voor de sportvloeren, is het noodzakelijk 

om gebruik te maken van de ToolDeck!

tool
deck

Om de tegels op maat te maken kan er gebruik gemaakt worden van de 

professionele tegelknipper. Deze tegelknipper is speciaal aangepast voor 

het knippen van de kunststof SwissDeck vloertegels.

tegel
knipper

CleanDeck is een snelwerkend product dat volledig biologisch 

afbreekbaar is volgens verordening 648/2004 (EG). De krachtige 

eigenschappen maken dat het ontvetten van materialen met 

CleanDeck minder tijd vergt dan met andere schoonmaakmiddelen.

CleanDeck is speciaal ontwikkeld voor SwissDeck vloeren, maar kan 

ook gebruikt worden op laminaatvloeren, kunststofvloeren, plavuizen,

epoxyvloeren, etc.

clean
deck
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Type

Formaat 40 x 40 cm 33,3 x 33,3 cm 33,3 x 33,3 cm 33,3 x 33,3 cm 33,3 x 33,3 cm

Dikte 18 mm 13 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Gewicht 540 gram 496 gram 496 gram 496 gram 382 gram

Materiaal
polipropyleen
co polimeer

polipropyleen
co polimeer

polipropyleen
co polimeer

polipropyleen
co polimeer

polipropyleen
co polimeer

Belasting
tot 25.000 kg 

per m2
tot 25.000 kg 

per m2
tot 25.000 kg 

per m2
tot 25.000 kg 

per m2
tot 25.000 kg 

per m2

Temperatuurbestendigheid -20°C tot +70°C -20°C tot +70°C -20°C tot +70°C -20°C tot +70°C -20°C tot +70°C

Smeltpunt 160 graden 160 graden 160 graden 160 graden 160 graden

Chemische weerstand
UV gestabiliseerd 

materiaal
UV gestabiliseerd 

materiaal
UV gestabiliseerd 

materiaal
UV gestabiliseerd 

materiaal
UV gestabiliseerd 

materiaal

Bestand tegen olie, brandstof
en andere (auto)vloerstoffen

uitstekend uitstekend uitstekend uitstekend uitstekend

Bestand tegen 
zuren / oplosmiddelen

goed goed goed goed goed

Beschikbare kleuren

Pearl Silver
Slate Grey
Pearl Grey
Jet Black

Racing Red
Turf Green
Terracotta

Chocolate Brown
Midnight Blue
Iceland Blue

Ivory
Citrus Yellow

Tropical Orange
Arctic White

Pearl Silver
Slate Grey
Pearl Grey
Jet Black

Racing Red
Turf Green
Terracotta

Chocolate Brown
Midnight Blue
Iceland Blue

Ivory
Citrus Yellow

Tropical Orange
Arctic White

Pearl Silver
Slate Grey
Pearl Grey
Jet Black

Racing Red
Turf Green
Terracotta

Chocolate Brown
Midnight Blue
Iceland Blue

Ivory
Citrus Yellow

Tropical Orange
Arctic White

Pearl Silver
Slate Grey
Pearl Grey
Jet Black

Racing Red
Turf Green
Terracotta

Chocolate Brown
Midnight Blue
Iceland Blue

Ivory
Citrus Yellow

Tropical Orange
Arctic White

Slate Grey
Pearl Silver
Jet Black

Iceland Blue
Arctic White
Racing Red
Turf Green



RVS / 
Pearl Grey

Zwart / 
Jet Black

Grijs / 
Slate Grey

Rood /
Racing Red

Groen /
Turf Green

Licht 
Bruin / 

Terracotta

Donker 
Bruin /

Chocolate 
Brown

Donker 
Blauw /

Midnight
Blue

Licht 
Blauw /
Iceland 
Blue)

Creme /
Ivory

Zilver /
Pearl Silver

Geel /
Citrus
Yellow

Oranje / 
Tropical 
Orange

Wit /
Arctic
White
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