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Veka Original Oplooptegel 

Wanneer 10mm of 6mm te hoog is 
voor de uiteinden van de vloer, 
gebruiken we de oplooptegel. Deze 
tegels van 100% gerecycled PVC 
materiaal lopen van 2mm naar 6 of 
naar 10mm, net wat de hoogte van de 
afwerking is. Vooral in (auto) 
werkplaatsen en magazijnen is dit een 
ideale oplossing waar dagelijks auto’s 
en karren naar binnen worden 
gereden. Zo ontstaat er geen schade 
aan de vloer. De oplooptegels worden 
verlijmd en gelast aan het Veka 
Original vloersysteem zodat de vloer naadloos en vloeistofdicht blijft. 

Technische gegevens 
• Structuur
• Materiaal
• Aantal kleuren
• Afmeting
• Brandveiligheid
• Antislipwaarde

: Licht gestructureerd 
: 100% gerecycled PVC 
: Zwart, antraciet, grijs 
: 185x500x2-10mm 
: Bfl-S1 volgens DIN 
13501-1 : R10/ R12 

Veka Original Trapvorm 

De trapvorm van het Veka Original vloersysteem is ook 
geproduceerd uit 100% gerecycled PVC materiaal. Het 
profiel past op iedere trapafwerking om naast de vloer een 
volledig vloeistofdichte en naadloze oplossing te krijgen in 
uw ruimte. Het trapprofiel is volledig af te lassen op de vloer 
zodat er geen verschil in hoogtes op treden. Net als het 
vloersysteem zijn de profielen gemakkelijk te plaatsen en na 
installatie direct in gebruik te nemen.  

Technische gegevens 
• Structuur : Licht gestructureerd 
• Materiaal : 100% gerecycled PVC 
• Aantal kleuren : Zwart en Antraciet 
• Afmeting : 300x200x1080mm 
• Brandveiligheid : Bfl-S1 volgens DIN 13501-1 
• Antislipwaarde : R10+ 

Accessoires en toebehoren

mailto:info@vekavloeren.nl
http://www.vekavloeren.nl/


 

T  010 437 41 70 
E  info@vekavloeren.nl 
W www.vekavloeren.nl 

Vekavloeren | Admiraal Trompstraat 3 | 3115 HK Schiedam 

Veka Original rechte plint 

Om het Veka Original vloersysteem vloeistofdicht af te werken is 
het mogelijk om een plint afwerking van het zelfde materiaal te 
maken en tegen de wanden te plaatsen. De plinten zijn in elke 
maat te zagen en worden verlijmd en gelast aan de 
vloerafwerking. Tegen de muur wordt de plint bevestigd met MS 
Polymeerkit zodat er geen bacteriën en vocht achter de plint kan 
komen en het systeem volledig vloeistofdicht blijft.  

Technische gegevens 
• Structuur : Licht gestructureerd 
• Materiaal : 100% gerecycled PVC 
• Aantal kleuren : Welke kleur vloerafwerking heeft 
• (standaard) Afmeting : 500x75x6/10mm
• Brandveiligheid : Bfl-S1 volgens DIN 13501-1 
• Antislipwaarde : R10+/ R11 

Veka Original holplint 

Het Veka Original vloersysteem kan naast een 
rechte plint ook met een holplint volledig worden 
afgewerkt in het werk. De holplint bestaat uit 100% 
gerecycled PVC materiaal. De voorgevormde plint 
biedt een naadloze en hygiënische oplossing om 
het vloersysteem aan te laten sluiten op de wand. 
De holplint is goed toepasbaar in bijvoorbeeld een 
(spoel)keuken, werkplaats, magazijn of 
praktijklokaal.  
De plinten worden aan de verlijmd met een MS 
Polymeerkit. De holplint is toepasbaar in zowel het 
10 als het 6mm systeem. 

Technische gegevens 
• Structuur : Licht 

gestructureerd
• Materiaal : 100% gerecycled PVC 
• Aantal kleuren : Zwart, antraciet 
• Afmeting : ca. 1000x100x100mm/60mm 
• Brandveiligheid : Bfl-S1 volgens DIN 13501-1 
• Antislipwaarde : R10+ 
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