
•	 Snel	ondertapijtsysteem	voor	bijna	
	 elk	tapijt

•	 Verlengt	de	levensduur	van	uw	tapijt

•	 Eenvoudig	opneembaar	zonder
	 beschadiging	van	de	basisvloer	

•	 Zorgt	voor	geluidsreductie	(27	dB	ΔLw)

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

Over Estillon
 Meer dan 50 jaar ervaring

•	 Breed	assortiment	ondervloeren,	ondertapijt	en	gereedschappen

•	 Bekende	merken	zoals	Egalsoft,	Bestbase,	Floorfixx	en	Roberts

•	 Specifieke	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	B.V.

Linie	25	-	5405	AR	Uden	-	The	Netherlands

P.O.	Box	119	-	5400	AC	Uden	-	The	Netherlands

T	+31	(0)24	648	53	48	-	F	+31	(0)24	648	53	49	

info@estillon.nl	-	www.estillon.com

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

FUNDAMENTAL FOR FLOORS SINCE 1965
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Egalsoft

Egalsoft is een zelfklevend ondertapijt, geschikt voor huishoudelijke- en  

projectmatige toepassingen.

. Geeft luxe en comfort en verlengt de levensduur van het tapijt

. Verhuisbaar systeem, de oplossing indien er niet gespijkerd of verlijmd  mag worden

. Geschikt voor vloerverwarming

. Goede geluiddemping (27dB) en warmte isolerend

. Makkelijk te snijden en snel en eenvoudig te installeren met antisliplaag op ondergrond

. Ook verkrijgbaar in brandvertragende kwaliteit; Euroclass Bfl-S1
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Materiaal Bovenlaag:  PES non-woven vlies
 Middenlaag:  Geïmpregneerd naaldvilt
 Onderlaag:  Zelfklevend Hotmelt antislip

Dikte 6,5 mm

Gewicht  850 g/m² 

Afmeting  22 m x 1,37 m 
  

Egalsoft® is een uniek zelfklevend ondertapijt wat voorziet in een duurzame, èn eenvoudige installatie.

De bovenlaag bestaat uit een PES non-woven vlies op een geïmpregneerd naaldvilt voor een stabiele

basis voor de applicatie van lijm. De egaliserende onderlaag is voorzien van zelfklevende antislip

lijmlaag. Egalsoft® is geschikt voor huishoudelijk en projectmatig gebruik. Bij zware toepassingen

adviseren wij om Egalsoft® in antislip lijm te leggen.

Leg in minder tijd
            meer meters!

. Vanaf 1993 in vele woonhuizen zijn miljoenen vierkante meters Egalsoft® probleemloos verwerkt, zelfs   

 meer dan 20 miljoen vierkante meter!

. De voordelen van Egalsoft® merkt u bij het leggen: door de zelfklevende antislip onderlaag bespaart u   

 niet alleen liters lijm maar ook arbeid door een besparing van uw installatietijd. 

. U kunt in minder tijd meer meters maken! Ook het verwijderen gaat snel en gemakkelijk. Het tapijt wordt  

 in één handeling samen met Egalsoft® verwijderd.

. Diverse aansprekende, toonaangevende projecten, zoals hotels, schepen en  casino’s in binnen- en   

 buitenland, zijn voorzien van Egalsoft®.

Bekijk de installatievideo’s op ons YouTube kanaal.
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