PORTABLE FLOOR
NO TOOLS NEEDED
PERFECT FOR GRAPHICS
UNIQUE FOR CABLES

DE VEILIGSTE VERHOOGDE
DESIGN VLOER!
BEURZEN•RETAIL•INTERIEUR•EVENTS•DISPLAYS•SHOP IN SHOP

Marriage Event - Top panel printed

VERHOOGDE DESIGN VLOER
Stand-ON vloersysteem combineert alle
facetten van een moderne
vloerbedekking met veiligheid en
leggemak. Deze tijd vraagt om duurzaam
gebruik van materialen, welke zijn te
recyclen en waar deelgebruik (verhuur)
mogelijk moet zijn. Aan kwaliteit en design
worden geen concessies gedaan!
Gewicht en volume is beperkt waardoor
de transportkosten en Co2 verbruik
worden geminimaliseerd.

VEILIGHEID!
• Elektriciteitskabels worden aan de bovenkant
weggewerkt.
• Door de hanteerbare lichtgewicht tegel geen
rugklachten.
• Minimale opstaphoogte waardoor niemand
struikelt.
• Vloer zakt niet door en is zeer zwaar te belasten
(auto’s en machines!)
• Brandvertragend en antislip.
LEGGEMAK!

Stand-ON systeemvloer, is een
combinatie van een verhoogde basis
vloertegel van recyclebaar ABS kunststof
met daarop een polycarbonaat paneel
(kras-vast) bedrukt of transparant (frost).
Daarnaast zijn er diverse randafwerkingen
waaronder een schuine oplooprand en
aluminium afwerkprofielen.

Stand-ON vloersysteem is ontwikkeld
voor het inrichting van tijdelijke
ruimtes, zoals tentoonstellingen, events
en showrooms. Naast de mobiliteit van de
totale vloer, zijn er zeer veel toepassingen
waarbij alleen de vloerbedekking of
toplaag regelmatig moet worden
vervangen door nieuwe designs en
reclame-uitingen, zoals in winkels, shop
in shop, musea, interieurs en etalages. In
een handomdraai is de Stand-ON vloer
verandert, dat scheelt tijd en moeite.
Winkels zijn in een paar uur omgetoverd
met onze nieuwe vloeren van marmer,
hout, granito, staalplaat of uw eigen
ontwerp.

• Door 1 persoon te monteren.
• Geen gereedschap nodig.
• Tegels stapelbaar.
• Tegels worden aan bovenkant aan elkaar
vastgeklikt.
DESIGN!
• 22 Unieke basis designs.
• Kras-vast voor zwaar gebruik.
• Basis vloertegel ook met klassiek tapijt (-tegel)
of andere materialen te combineren.
GARANTIES!
• 5 jaar op printkwaliteit.
• Cradle to cradle met inname-garantie.
• 10 jaar op technische werking.
GEBRUIK!
• Beursstands
• Events
• Showrooms
• Winkels
• Shop in shop
• Interieurs
• Decoraties (etalages)

Transparante plaat
Vloer tegel

Rand
Clicker
Hoek

Cinnovate - Clear + Insert

Hexis - Wrapped cover plates

Green Mood - Clear+ Insert

Compulite - Clear+ Insert

BASIS ONDERDELEN
VLOERTEGEL ZWART/GRIJS

CLICKER ZWART/GRIJS

kleur: zwart/grijs
Formaat: 500 x 500 mm
Hoogte: 26 mm
Gewicht: 1300 gram
Materiaal: ABS
Veiligheid: B1/kabels ø 10 mm
zwart artiekelnummer: 16.15.1.0001.1
Grijs artiekelnummer: 16.15.1.0002.1

Kleur: zwart / grijs
Formaat: 80 x 65 mm
Hoogte: 20 mm
Gewicht: 32 gram
Materiaal: ABS
Veiligheid: B1
Artikelnummer zwart: 16.15.1.0021.1
Artikelnummer grijs: 16.15.1.0022.1

RAND ZWART/GRIJS

HOEK ZWART/GRIJS

kleur: zwart/ grijs
Formaat: 500 x 500 mm
Hoogte: 26 mm
Gewicht: 356 grams
Materiaal: ABS
Veiligheid: B1
Zwart artikelnummer: 16.15.1.0031.1
Artikelnummer grijs: 16.15.1.0032.1

Kleur: zwart / grijs
Afmeting: 150 x 150 mm
Hoogte: 26 mm
Gewicht: 80 gram
Materiaal: ABS
Veiligheid: B1
Artikelnummer zwart: 16.15.1.0041.1
Artikelnummer grijs: 16.15.1.0042.1

ALUMINUM AFDEKRAND/TAPIJT

ALUMINIUM PROFIEL TAPIJT/HOUT

Lengte: 500/1000/6000 mm
Hoogte: 24 mm
gewicht: 285 grams
Materiaal: Aluminum grijs
Artical number 1000 mm: 16.15.1.0037.1

Lengte: 500/1000/6000 mm
Hoogte: 30 mm
Gewicht: 285 gram
Materiaal: geanodiseerd aluminium zwart en grijs
Artikelnummer 1000 mm: 16.15.1.0045.1

DOORZICHTIGE AFDEKPLAAT

TAPIJTTEGELS

Kleur: transparant
Afmetingen: 500 x 500 mm
Hoogte: 15 mm
Gewicht: 1100 gram
Materiaal: polycarbonaat
Veiligheid: B1
Artikelnummer: 16.15.1.0011.1
Beschermlaag: 6-laagse coating

Kleur: elke kleur beschikbaar
Afmetingen: 500 x 500 mm
Gewicht: 1200 gram

DESIGN AFDEKPLAAT

INLEGVEL (FULL COLOUR)

Afmetingen: 500 x 500 mm
Materiaal: polycarbonaat
Print: UV
Artikelnummer: 16.15.1.0012.
Beschermlaag: 6-laagse coating

Afmetingen: 492 x 492 mm
Materiaal: PVC 0,3 mm
Artikelnummer: 16.15.1.0091.

TRANSPORTCONTAINER

AFDEKPLAAT FULL COLOUR

Afmetingen: 1100 x 1100 x 1000 mm
Materiaal: kunststof
Artikelnummer: 16.03.1.0027.1

Afmetingen: 500 x 500 mm
Materiaal: polycarbonaat
Print: UV
Beschermlaag: 6-laagse coating

COLLECTIE
22-DESIGNS

Terrazo festival

Marmer travertin

marmer blauw

Goltens - Clear+ Insert

STEEN

Marmer wit

Terrazo wit

Terrazo grijs

Tapijt blokken

Tapijt strepen

BPO - Frost + Insert

Tapijt ringen blauw

TAPIJT

Tapijt ringen zwart

Tapijt ringen geel

Tapijt wit/zwart 1

Tapijt wit/zwart 2

Hout midden eiken

Hout donker eiken

Hexis - Wrapped cover plates

HOUT METAAL

Hout licht eiken

Traanplaat

Transparant Frost

Orient 2

Orient 3

Multicopy - Cover plates Frost + Insert

Tegel Portugees

ORIENT

Orient 1

Tegel Marokko

Green mood - Clear + Insert

Compulite - White Cover plates

Coca Cola - Clear+ Insert

K&D - Clear+ Insert

STAND-ON BASISSET 25M2 (16.15.1.1027.3)
omschrijving

Onderdelen
Vloertegel basic zwart
Afdekplaat met design
Clicker zwart
Randafwerking zwart
Aluminium edge 100-profiel (afwerking tapijt)
Aluminium randhoekprofiel (afwerking tapijt)
Hoekafwerking zwart
Transportcontainer

afmetingen

artikelnummer

500 x 500 mm
500 x 500 mm

16.15.1.0001.1
16.15.1.0011.1
16.15.1.0021.1
16.15.1.0031.1
16.15.1.0038.1
16.15.1.0039.1
16.15.1.0041.1
16.15.1.0075.1

500 x 150 mm
1000 mm recht
510 mm Links/Recht
150 x 150 mm
1100 x 1100 x 1000 mm

aantal

100
100
220
40
16
8
4
1

3-JARIGE HUUR
Met de Stand-ON verhoogde vloer van 25m² heeft u een basis-set waarmee u op veel beurzen en events uw klanten
zult verbazen. De complete inhoud wordt in een stevige verrijdbare container geleverd. Voor de afwerking heeft u de
keuze uit één van onze 22 Designs! Daarnaast kunt u de vloer rondom voorzien van oploopranden of een strak
aluminium profiel. Deze zijn beide in de set inbegrepen.
Gebruik de set zo vaak als mogelijk, mocht er een onderdeel beschadigd zijn krijgt u deze onderdelen zonder kosten
opnieuw geleverd. U huurt de set 3 jaar met volledige garantie, na de verhuurtermijn halen wij de set retour, wordt
deze gerecycled en worden er nieuwe Stand-On vloeren van gemaakt. De afdekpanelen zijn geprint en met een
6-laagse transparante beschermcoating voorzien. Hierdoor garanderen wij krasvrij gebruik en kunnen de tegels
gemakkelijk worden schoongemaakt, zelfs met schuurmiddelen.

•WERK MEER MET VLOEREN!
•VELE MANIEREN OM UW OMZET TE VERHOGEN
VERHUREN • VERVOER• ONTWERP •BEDRUKKEN • MONTEREN • SPIN OFF DIENSTEN

•WIJ INVERSTEREN, U DE WINST!
•MARMER, HOUT OF STEEN VOOR DE PRIJS VAN TAPIJT!
LEGOPTIES

(BINNENHOEK RANDEN NIET VOORZIEN)

VOORDELEN
Lichtgewicht verhoogde vloer
Eenvoudig te plaatsen zonder gereedschap
In ABS of in ABS V0 = brandvertagend, zelfdovend en
gecertificeerd
Monteer de klikkers via de bovenkant
Elektrische kabels of ledstrips worden in de tegels weggewerkt
Stapel tegels op elkaar (Lego principle, nestbaar)
Belastbaar tot 900 kg per tegel (3600 kg/m2)
Tegels 50 x 50 cm, voor binnen- en buitengebruik
Duurzaam, Cradle to Cradle
Modulair uit te breiden
Lage afschrijving
Veilig = antislip, geen scherpe randen
Transparante afdekplaat in Frost
Keuze uit onze collectie van 23 Designs

De afdekplaat kan in elke kleur of full colour worden bedrukt
Twee afdekplaten zijn in elkaar te stapelen = 50% minder volume
Verwisselbare fotoprints
Compact om te transporteren
Een nieuwe ‘look’ op elke beurs
Kan worden gecombineerd met tapijt of tapijttegels
Oploopranden en verschillende aluminium randprofielen
Makkelijk schoon te maken
Levenslange garantie
Nederlands ontwerp en geproduceerd in Nederland
PCT/NL2018/050683

HOE WERKT HET SYSTEEM?

BEDEKKING

Elk design mogelijk

Transparante afdekplaat Frost

PORTABLE FLOOR

Stand-ON Design Collectie

Tapijttegels

NO TOOLS NEEDED

EENVOUDIG TE MONTEREN
Plaats de tegels naast elkaar en bevestig ze met de
connector. De tegels zijn nu zelfdragend geworden, waardoor
het oppervlakte egaal is, zelfs bij ongelijke vloeren!
TRANSPORT
De basistegels zijn stapelbaar, net als legoblokken. De
tegels nemen hierdoor minimale ruimte in beslag wat zorgt
voor een compact transport. Het voorkomt ook dat de
tegels schuiven tijdens vervoer.
AFWERKING
De Stand-On vloer biedt u vele opties. U kunt de Stand-ON
vloer gebruiken als een verhoogde vloer en deze bedekken
met standaard tapijttegels, laminaathout of ander materialen,
randen met aluminiumprofielen of oploopranden. Met onze
afdekplaten kunt u een compleet nieuwe ‘look en feel’
ontwerpen. De afdekplaten zijn verkrijgbaar in transparant of
bedrukt met één van onze 23 Designs. Daarnaast kunnen de
afdekplaten in uw eigen designs worden geprint.
WISSEL PRINTS
De doorzichtige afdekplaten zijn ontworpen om een dun
bedrukt vel onder de plaat te leggen. De print is nu visueel
van boven zichtbaar en beschermd. U kunt de vloer zo snel
een andere uitstraling geven. Dankzij de transparante
afdekplaten van het Stand-ON systeem blijft uw print
beschermd en daarom herbruikbaar. Dit is dé betaalbare
manier om spannende vloeren te ontwerpen. Wij noemen het
flexibele expressie die meer bezoekers, meer leads en meer
winst genereert.
GARANTIES
De bedrukte afwerkplaten worden bedrukt met UV-inkten en
beschermd met een 6-laagse UV-coating. Dit is de nieuwste
methode voor slijtvaste vloeren. Marmer, Steen, Hout, Tapijt,
Metaal, Leer, Beton of elk ander gewenst design. Deze productie is mooier, lichter, duurzamer dan het originele materiaal. De Stand-ON vloer geeft u een anti-kras garantie van 5
jaar!

PERFECT FOR GRAPHICS

UNIQUE FOR CABLES

ABC Display Industry BV
Stand-On expo floor
De Paal 28-33 1351 JE Almere (NL)
+31 (0)36 5481 122
Internet: www.stand-on.com
Email: info@abcdisplay.nl

