
Voor balkonvloeren met een persoonlijke touch

Trifl ex FloorTattoos
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ONTWERP  
UW EIGEN STIJL  
MET TRIFLEX 
FLOORTATTOOS

Geef uw vloer, balkon, galerij of terras een geheel eigen 
stijl met de FloorTattoos van Triflex! Met dit innovatieve 
product geeft u uw buitenruimte een persoonlijke en 
levendige uitstraling. Een vloer met Triflex FloorTattoos 
combineert techniek, duurzaamheid en een unieke sfeer.

Creatief en duurzaam  
dankzij Triflex

U wilt een duurzame kwaliteitsvloer van Triflex en tegelijkertijd 
iets unieks? Dat kan nu met Triflex FloorTattoos. Al bijna 40 
jaar is Triflex de toonaangevende producent en leverancier van 
vloeibare kunststoffen voor vloeren, afdichtingsystemen en 
markeringen. In onze systemen wordt de modernste, duurzame 
afdichtingstechnologie gecombineerd met een enorme variatie in 
uitvoeringen. Door het vloeibare materiaal worden oppervlakken 
naadloos en tot in het kleinste detail duurzaam afgedicht. Wij 
werken hiervoor samen met goed opgeleide en gekwalificeerde 
applicateurs. 

Naast het duurzame karakter van onze producten, biedt Triflex nu 
een extra mogelijkheid voor de finishing touch: Triflex FloorTattoos. 
Want het oog wil ook wat. Op deze manier kunt u een persoonlijke 
afwerking toevoegen aan uw vloer, balkon of terras! 

’PERSOONLIJK.  
CREATIEF.  

DUURZAAM.’
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Talloze kleuren en  
afwerkingen

Voor de Triflex FloorTattoos en voor het gehele vloeroppervlak 
biedt Triflex de keuze uit vele kleuren. Van ingetogen grijstinten 
tot uitbundige felle kleuren. U kiest wat bij u past. Door de 
instrooiing van de vloer met Triflex Colour Mix, ontstaat een 
vloer die gering antislip is en bovendien onderhoudsvriendelijk.

Triflex FloorTattoos.  
Hoe werkt het?

Triflex FloorTattoos zorgen voor een unieke uitstraling. 
Zo maakt u van uw buitenruimte een plek waar u met veel 
plezier verblijft.
 
Het principe van de FloorTattoo is simpel. Met behulp van een 
speciale folie wordt het ontwerp op de voorbereide ondergrond 
geplakt. Daarna wordt de beschermende laag erover uitgerold en 
het patroon in de juiste kleur uitgewerkt. Na een uithardingstijd 
van ongeveer één uur, wordt de folie verwijderd en is de vloer 
gereed. Zo is de vloer van het terras of balkon niet alleen 
naadloos, slijtvast en perfect waterdicht, maar krijgt deze ook 
een opvallende uitstraling!

Unieke designs

Smaken verschillen. Daarom heeft Triflex meer dan 60 
verschillende soorten FloorTattoos. Zo bepaalt u zelf hoe uw 
droomvloer er uit gaat zien. Voor een volledig overzicht van de 
designs kijkt u op www.triflex.nl

De designs van de Triflex FloorTattoos zijn onder te verdelen  
in vier categorieën:

Persoonlijk (pagina 5)
Functioneel (pagina 5)
Oppervlak (pagina 6)
Randwerk (pagina 6)



Persoonlijk

Dit is een categorie die refereert aan uw persoonlijke smaak. Denk aan: cirkels en bloemen.

Functioneel

De functionele FloorTattoos omvatten 
hoofdzakelijk informatieve iconen zoals 
het symbool voor de exit, huisnummers, 
letters en pijlen.
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Randwerk

Een decoratief randje geeft u de mogelijkheid om een 
uniek accent aan te brengen op een balkon-, terras-, 
entree- of galerijvloer. Tot onze collectie behoren onder 
meer sierlijke bloemen en stoere steenranden.

Oppervlak

Deze categorie FloorTattoos pakt een oppervlakte aan met grote tegelpatronen.



Triflex Creative Design

Wilt u een geheel eigen ontwerp - denk aan een logo - op uw balkon of terras? Met Triflex Creative Design plaatst u 
accenten waar en zoals u dat wilt. U bent de kunstenaar en onze vakmensen voeren het uit! Ook entreegebieden kunnen 
in iedere gewenste kleur en vorm aangepast worden aan uw huisstijl of uitstraling. Ga voor meer informatie naar  
www.triflex.nl of vraag de brochure Triflex Creative Design aan via info@triflex.nl

LAAT UW CREATIVITEIT 
DE VRIJE LOOP. 

REALISEER UW DROOMVLOER 
MET TRIFLEX CREATIVE DESIGN.
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Triflex BV
Boerendanserdijk 35
8024 AE Zwolle

T: +31 (0) 38 460 20 50

info@triflex.nl
www.triflex.nl

Onderdeel van de Follmann-Groep


