
B
ackings

H
oogw

aardige backings voor m
odulaire vloeren



2



Hoogwaardige backings voor modulaire vloeren

Meestal beschikken onze standaard backings
over alles wat u nodig heeft. De meeste van onze
tapijttegels worden geleverd met een 
CQuest™Bio- backing en onze LVT (luxe vinyl 
tegels) worden geleverd met een akoestische 
Sound Choice™- backing. Beide zijn zeer geschikt 
voor de meeste commerciële omgevingen en 
hebben hun efficiëntie in deze omgevingen 
bewezen. Maar soms heeft u zeer specifieke 
eisen. Misschien vanwege de manier waarop 
de ruimte wordt gebruikt, of vanwege het type 
ondervloer dat u gebruikt. Wat u ook vraagt van 
een backing: wij leveren het.

 Al onze backings zijn het resultaat van vele jaren
ontwikkeling door onze onderzoekteams op het
gebied van productmateriaal. En we testen de
steunen overeenkomstig strenge industriële
normen om ervoor te zorgen dat ze hun werk
doen: uw tegels dimensionaal stabiel houden
gedurende hun levensduur, en ervoor zorgen dat
ze eenvoudig aan te brengen en bij te werken zijn.

Onze backings bieden op vele manieren een
sterke basis. Op onze website worden alle
compatibele backings voor elk product in de
specificaties vermeld.

Bent u op zoek naar een vloer, dan denkt u waarschijnlijk na over
de kleur, het ontwerp, het patroon en de textuur. 
Bij Interface raden we u ook aan om de backing in beschouwing te 
nemen, want deze zorgt voor het langdurige uiterlijk, het gevoel en 
de prestaties van uw vloer.



Geluidsisolatie zonder de 
kosten van het plaatsen 
van ondervloeren



De standaard LVT-backing met uitstekende 
akoestische prestaties

De Sound Choice akoestische backing is 
speciaal ontworpen als geïntegreerde backing 
voor onze LVT-collectie en zorgt ervoor dat 
uw vloeren ongewenst geluid veel effectiever 
dempen dan andere harde oppervlakken. Het 
product vermindert met name contactgeluid 
met 16 dB. Zo worden storingen tussen etages 
en ruimtes voorkomen. Dit is vooral nuttig in 
kantoorgebouwen met meerdere verdiepingen, 
evenals in onderwijsgebouwen, gezondheidszorg- 
en horeca-omgevingen.

Sound Choice biedt als standaard onderdeel van 
onze LVT-tegels akoestische isolatie zonder de 
kosten van lagen voor versteviging.

Sound Choice™



CQuest™Bio

CQuest™Bio - onze CO2-negatieve  
tapijtrug

Welk Interface modulair tapijt u ook kiest, 
CQuest™Bio biedt de perfecte backing. En geldt 
vanaf nu als de standaard backing op al onze 
tapijttegels. 

CQuest™Bio bevat gerecyclede en bio-based 
materialen. Deze materialen, op stand-alone 
basis gemeten, zijn CO2-negatief – waardoor 
onze CO2-voetafdruk aanzienlijk wordt 
verminderd. CQuest™Bio draagt zodoende bij aan 
certificeringssystemen voor groene gebouwen 
(LEED/BREEAM). 

En staat garant voor maximale vlakheid en 
stabiliteit. Het is te gebruiken met ons lijmvrije 
TacTiles® systeem en biedt een stevige basis voor 
muur-tot-muur installaties die niet zullen krimpen, 
bollen of hol gaan staan. De samenstelling zorgt 
ervoor dat de tegel op zijn plek blijft, zelfs bij 
veelvuldig gebruik cq. intensief belopen van de 
tegel. 

www.interface.com/cquest



CO2-negatieve tapijtrug



Slaat de meeste CO2 op 



CQuest™BioX

CQuest™BioX 

De CO2-negatieve materialen in de 
CQuest™BioX-backing, in combinatie met 
speciale garens en tuftprocessen resulteren in 
een CO2-negatieve tapijttegel.

Onze backing die de meeste CO2 opslaat. Het 
is hetzelfde materiaal als CQuest™Bio met een 
hogere concentratie CO2-negatieve materialen.

www.interface.com/cquest



SONE®

Verbeterde akoestiek

Verbeter de akoestiek met SONE® , een 
geïntegreerde backing die compatibel is met een 
brede selectie van onze modulaire tapijten. We 
hebben dit product ontworpen voor ruimtes met 
complexere akoestische behoeftes, zodat mensen 
zich beter kunnen concentreren en gemakkelijker 
kunnen communiceren. 

Met een geluidsabsorptiewaarde van max. αw 
0,35 en een reductie in geluidsimpact tot 33 dB 
zorgt SONE voor aanzienlijk minder lawaai. Dit 
is de ideale tapijtbacking voor open kantoren, 
bibliotheken of hotelgangen waar akoestisch 
comfort essentieel is.

De constructie van SONE bestaat voor 98% 
uit een vilten basis van gerecycleerd polyester, 
gemaakt van hergebruikte PET-flessen. Naast de 
goede akoestische eigenschappen ervaart u ook 
meer comfort tijdens het lopen. Bovendien is het 
product voordelig bij gebruik over grote gebieden 
en is het eenvoudig aan te brengen met minimale 
verstoringen.

Let op: SONE is niet compatibel met TacTiles en 
moet worden aangebracht met anti-sliplijm. 



Een betere akoestische 
keuze voor plekken waar 
lawaai tot een minimum 

moet worden beperkt



Extra geluidsisolatie en 
comfort onder uw voeten



ReCushion Bac®

Extra loopcomfort

Op plekken waar akoestische isolatie en 
loopcomfort extra belangrijk zijn, biedt ReCushion 
Bac een extra niveau van bescherming en 
ondersteuning.

ReCushion Bac bestaat uit van twee lagen van 
onze CQuest™Bio-backings met hiertussen een 
laag van 3 mm aan gepolymeriseerd schuim met 
gesloten cellen (85% gerecycleerd materiaal), 
wat zorgt voor een betere geluidsabsorptie. 
Bovendien is het product zelfs bij intensief 
gebruik bestand tegen pletten en afvlakken. En 
door de hoge inhoud aan gerecycleerd schuim 
wordt de algemene duurzaamheid van uw vloeren 
verhoogd.

U kunt ReCushion Bac voor veel van onze 
modulaire tapijten bestellen. Uiterst
veerkrachtige, anti-statische vloeren met extra
thermisch en akoestisch comfort geven een 
gevoel van luxe en comfort.



Interlay®

Een flexibele oplossing voor comfort              
en akoestiek

Interlay is een losliggende, veerkrachtige 
ondervloer die is ontworpen voor montage onder 
uw Interface-tapijttegels voor de hoogst mogelijke 
akoestiek en ergonomisch comfort. Dit product 
wordt geleverd in de vorm van tegels van 50 x 
50 cm., zodat u deze in een complete ruimte kunt 
gebruiken of kunt beperken tot kleinere gebieden. 

Interlay is gemaakt van twee CQuest™Bio 
lagen met een tussenliggende schuimlaag, het 
absorbeert geluid en dempt het contactgeluid. 
Interlay is een zeer effectieve manier om
slechte akoestiek in elk interieur te verbeteren. 
De constructie (inclusief gerecycleerd materiaal) 
verbetert ook het loop- en thermische comfort.

Interlay is eenvoudig aan te brengen en de 
voordelen zijn duurzaam. Als uw tapijt vervangen 
moet worden, werkt Interlay nog steeds perfect. 
U kunt het product steeds opnieuw gebruiken 
voor meer comfort en minder lawaai op de lange 
termijn.

Let op: Interlay is niet compatibel met onze                 
LVT-producten.



Biedt een hoge mate van 
akoestisch, thermisch en
ergonomisch comfort





Eenvoudige installatie

TacTiles® zijn dankzij hun flexibiliteit en 
uitstekende milieuvriendelijke eigenschappen de 
ideale oplossing voor modulaire vloeren.

TacTiles verbinden tapijttegels horizontaal aan 
elkaar. Daardoor ontstaat een ‘zwevende vloer’ 
die niet uitzet of krimpt. Zo hebben we geen lijm 
nodig en voorkomen we kleverige rommel en 
beschadiging van de ondervloer. TacTiles zijn dus 
ideaal om snel, eenvoudig en schoon tapijttegels 
te installeren.



www.interface.com

Carbon Neutral Floors™
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