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FUNDAMENTAL FOR FLOORS SINCE 1965

Het kiezen van de juiste ondervloer is een lasti ge taak. Met name de woonsituati e, wensen en 

behoeft en van de gebruiker zijn van invloed op de keuze van de juiste ondervloer. 

Zorg ervoor dat deze belangrijke informati e bij de selecti e van een ondervloer bekend is en in

overweging meegenomen wordt. De juiste keuze kan veel invloed hebben op je wooncomfort. 

Laat je altijd door een specialist adviseren.

Wil je meer weten over onze 10dB producten en/of over 
de 10dB norm? Op www.estillon.com vind je alle informatie. 

De voordelen van Estillon ondervloeren 
De ondervloeren van Estillon zorgen niet alleen voor de reductie van geluid 

maar bieden nog meer voordelen zoals: 

•  Egalisatie van de vloer

• Goede isolatie 

• Verbetert de akoestiek 

• Gespecialiseerde brandvertragende ondervloeren 

• Verlengt de levensduur van uw vloer



Om geluidsoverlast tegen te gaan is het plaatsen van een goede ondervloer erg

belangrijk. In appartementen of gebouwen met verdiepingen zijn vaak afspraken 

gemaakt betreft acceptabele geluidsniveaus om geluidshinder tegen te gaan. 

Sterker nog, er zijn in Nederland zelfs een aantal normen vastgelegd in het 

Huishoudelijk reglement van Verenigingen van Eigenaren. Dit betreft geluidsreductie 

van vloeren en ondervloeren; de 10dB norm.

Een herkenbaar geluidsprobleem is het loopgeluid op een vloer.  

Dit kunnen bijvoorbeeld tikkende hakken zijn of dreunende voetstappen.  

Maar ook dichtslaande deuren en muziek kan tot ergernis en geluidsoverlast behoren.  

Een 10dB geluidsisolerende ondervloer kan in deze gevallen wonderen verrichten. 

Een geluiddempende ondervloer zorgt ervoor dat het contactgeluid gedempt wordt, 

je pakt het probleem daarbij bij de bron aan.

Egalfloor 10dB 10 mm 
• Geschikt voor parket-/laminaat 
    vloeren voor huishoudelijk 
    gebruik 
• Snel en makkelijk te installeren
• hoogwaardig zachtboard van    
   100% naaldhout met een  
    speciale toplaag

Floorfixx regular 9 mm
• Renovatie van slechte basisvloeren  
    linoleum, verend vinyl, PVC, tapijt, 
    tapijttegels en lamelparket 
• Garandeert een 100% gladde 
    basis voor een vlotte installatie
• Egaliseert oneffenheden en zorgt 
    voor maximale stabiliteit

Whisper Black 1 mm
• Geschikt voor de installatie van 
    Rigid Core, Rigid Core incl. 
    egalisatielaag en PVC klik
• Geschikt i.c.m. vloerverwarming 
• Eenvoudige installatie

Floorfixx comfort 10 mm
• Renovatie van slechte basis-
    vloeren linoleum, verend vinyl,   
    PVC, tapijt, tapijttegels en lamel-
    parket
• Geschikt i.c.m. vloerverwarming 
    en vloerkoeling

Floorfixx smart 8 mm
• Renovatie van slechte basisvloeren
    ten behoeve van PVC, tapijt en 
    tapijttegels
• Geen wacht-/droogtijden en direct  
    belastbaar
• Verlengt de levensduur van tapijt-  
    tegels, vinyl en PVC klik vloeren

Whisper Blue 1 mm
• Geschikt voor de installatie van     
    Rigid Core incl. egalisatielaag
• Eenvoudige installatie
• Hoge drukweerstand ter  
    bescherming van de 
    klik-verbinding 

Floorfixx fini  8 mm 
• Renovatie van slechte basisvloeren
    ten behoeve van tapijttegels, vinyl    
    en PVC klik vloeren
• Verlengt de levensduur van tapijt
    tegels, vinyl en PVC klik vloeren
• Geen wacht-/droogtijden en 
    direct belastbaar

Vapoflex 2 mm
• Geschikt voor parket-/laminaat   
    vloeren voor huishoudelijk gebruik
• Geschikt i.c.m. vloerverwarming 
    en vloerkoeling
• Geschikt voor het leggen van 
    laminaat op een betonnen (vlakke) 
    ondergrond

Duralay Silentfloor Plus 
• Geschikt voor parket-/ 
     laminaat vloeren
• Geschikt voor het zwevend leggen 
    van laminaat- en houten vloeren
• Voorkomt overbelasting van de 
    klikverbinding bij een parket- en 
    laminaatvloer

Duralay LVT Multifit 
• Geschikt voor de installatie           
    van PVC  
• Zorgt voor een uitstekende  
    ondervloer, maskeert kleine 
    oneffenheden in het oppervlak
• Verbetert het voetcomfort

Black Square 5 mm 
• Geschikt voor parket-/  
    laminaat vloeren
• Drukvast & licht van gewicht
• Verbetert de thermische isolatie

Ondervloeren met TÜV Label

Waarom is een geluidsreducerende ondervloer belangrijk?
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