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TacTiles

Plaats uw tapijttegels snel en eenvoudig, zónder lijm

Interface is voortdurend op zoek naar
nieuwe en slimmere producten.
Geïnspireerd door de natuur en
door de gekko, die ogenschijnlijk
aan oppervlakken kan ‘vastplakken’,
vroegen we onszelf af:
“Hebben we écht lijm nodig
om tapijttegels te installeren?”

Ons antwoord?
TacTiles!

Innovatie met een bewezen staat van dienst

Het TacTiles-systeem

Sinds 2006 is meer dan 40
miljoen vierkante meter
tapijt geïnstalleerd met
TacTiles®. Dat maakt
TacTiles dé bewezen
methode van Interface om
tapijttegels zonder lijm te
leggen.
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.

•

Transparante plastic vierkantjes van
75 x 75 mm

•

Gemaakt van PET (het materiaal dat ook
wordt gebruikt voor drinkflesjes)

•

Verkrijgbaar in dozen met 500 TacTiles
(gewicht: 1 kg)

•

Geen lijm nodig voor het leggen van
Interface-tapijttegels

•

Geen droogtijd, dus geen wachttijd

•

Nagenoeg geen vluchtige organische
stoffen (VOC’s)

•

Niet schadelijk voor de ondergrond

•

Bestand tegen vocht- en
temperatuurwisselingen

•

Maken veranderingen en recycling
makkelijk

•

Geen lijmresten op de tapijttegels

TacTiles zijn dé
installatiemethode
voor modulaire vloeren

Ideaal voor
nieuwbouw en
renovatie

Flexibel ontworpen

U kunt de TacTiles overal gebruiken
waar tapijttegels worden ingezet.
Ze zijn ideaal in nieuwbouw- en
renovatieprojecten. Bovendien
wordt uw designvrijheid niet
beperkt.
TacTiles kunnen worden
gecombineerd met vrijwel alle
producten en installatiemethoden
van Interface. Gebruik ze voor onze
klassieke, vierkante tegels van
50 x 50 cm of voor onze Skinny
Planks van 25 x 100 cm.

De orde van de dag

Geen rommel. Geen stank.
Geen wachttijden.
TacTiles garanderen eenvoudige
installatie van uw vloer. Omdat er
geen lijm nodig is, heeft u geen
last van plakkerige vloeren of
vervelende geuren. Daardoor zijn
TacTiles erg geschikt voor drukke
bouwplaatsen en voor renovaties.
De vloer kan zelfs worden
geplaatst terwijl er wordt gewerkt.
Bovendien kan de vloer direct na
het leggen worden betreden.
Altijd klaar voor verandering
Wilt u uw vloeroppervlak
anders gebruiken? Modulaire
vloerbedekking kan makkelijk
worden veranderd of vervangen.
TacTiles draagt daar een steentje
aan bij: De tegels zitten alleen
aan elkaar vast, en niet aan de
ondervloer. Daarom kunnen ze
moeiteloos worden verwijderd of
verplaatst, of het nu om één tegel
gaat of om een hele vloer. TacTiles
zijn ook ideaal wanneer u een
verhoogde vloer of een luik onder
het tapijt hebt.

We vonden het heel belangrijk dat we
gewoon konden doorwerken terwijl
de vloer werd gelegd. Daarom kozen
we voor TacTiles. Het resultaat was
erg positief. Alle vloeren konden snel
en zonder herrie of geuren worden
gelegd. Dat waren we niet gewend.
TacTiles vormen een duurzame
oplossing waarmee we geld
besparen en nauwelijks last hebben
van werkonderbrekingen. Voor ons
de ideale oplossing!”
Bo Granqvist,
Management ABB Property AB,
Zweden

Friends of the Earth, UK

Vloeren leggen terwijl er
wordt gewerkt

Geen extra
voorbereiding

Eenvoudige installatie

TacTiles zijn een slimme oplossing
voor kleinere ruimtes: je hoeft niet te
wachten tot de lijm droog is en er is
geen gedoe met emmers en rollers.
Ik moet vaak vloeren repareren of
aanleggen terwijl er in dezelfde ruimte
gewerkt wordt. Dan is het prettig dat
er geen geuren of gassen vrijkomen.
Veel mensen vinden het een positieve
verrassing dat ze hun werk nauwelijks
hoeven te onderbreken.”
Kjetil Jacobsen,
vloerenlegger,
Gulveksperten,
Denemarken

TacTiles vergemakkelijken het
leven van elke professionele
vloerenlegger. Het leggen van
TacTiles gaat namelijk niet anders
dan het leggen van andere
tapijttegels: de ondervloer hoeft
niet extra te worden voorbereid en
een borstel en roller zijn overbodig.
De kleine dozen met 500 TacTiles,
die slechts 1 kg wegen, zijn
gemakkelijk te vervoeren en op te
bergen. Vergelijk dat eens met een
emmer lijm...
U kunt de vloer bovendien gelijk
leggen, zonder te hoeven wachten
tot de lijm is gedroogd. U plaatst
de TacTile op de hoek van een
tegel, waarna u de aangrenzende
tegels erop aansluit. Ook het
vervangen van een tegel is een
fluitje van een cent. De TacTiles
zorgen voor een sterk horizontaal
verband, maar u kunt de tegels
gemakkelijk optillen. Wilt u een
tegel vervangen? Til de oude
op, plaats de nieuwe, klaar! Dat
kan dus elke medewerker. Na
de installatie blijft er weinig afval
achter. U hoeft bovendien geen
gereedschap schoon te maken of
weg te gooien.

De gezondheid van uw medewerkers

Normale uitstootontwikkeling voor lijmen en
tapijten

Zelfs de lijmen met de laagste
uitstoot bevatten vaak meer
van deze VOC’s dan het
tapijt zelf. TacTiles bevatten
nihile hoeveelheden vluchtige
organische stoffen en zijn ook
nog eens geurloos. Dat zorgt voor
minder klachten van personeel en
een gezondere werkomgeving.
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Een gezonde, motiverende
omgeving leidt tot productiever
personeel. Vluchtige organische
stoffen (VOC’s) zijn chemicaliën
die bij kamertemperatuur
gemakkelijk verdampen. Daardoor
kunnen ze de kwaliteit van de
binnenlucht aantasten. Sommige
vluchtige organische stoffen
irriteren en kunnen keel-, neusen oogproblemen opleveren of
hoofdpijn veroorzaken.
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*(TacTiles®-emissietests uitgevoerd door TNO)

EC1 – Lijm met “zeer lage uitstoot” http://www.emicode.de
GUT – Norm voor tapijten http://www.pro-dis.info

Nauwelijks
vluchtige
organische stoffen

Een duurzame keuze

TacTiles passen
binnen alle duurzame
certificeringsprogramma’s

TacTiles hebben voordelen
voor u en het milieu. Ze maken
installatie van tapijttegels snel en
eenvoudig. Ze stoten nauwelijks
chemische stoffen uit en zijn,
net als drinkflesjes, gemaakt
van PET. Daardoor kunnen ze
gemakkelijk worden gerecycled.
Het lage gewicht maakt transport
goedkoper en de ondergrond
wordt niet beschadigd. TacTiles
passen binnen alle duurzame
certificeringsprogramma’s.
Tapijt dat is geïnstalleerd met
TacTiles, kan moeiteloos worden
verwijderd, hergebruikt en
gerecycled. De ondergrond blijft
schoon en de tapijttegels bevatten
geen lijmresten. Dat is nog eens
goed en duurzaam!
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