BBT is een groep ontstaan uit een 3-tal bedrijven.
Deze 3 bedrijven hebben een ruime expertise op ieder hun eigen vakgebied.
Bucro Trading heeft meer dan 50 jaar ervaring in het spuitgieten van kunststof producten.
Buyten Staalbouw heeft meer dan 30 jaar ervaring in het vervaardigen van stalen en roestvaststalen
producten.
TDS Techniek heeft ruim 30 jaar ervaring in het vervaardigen van aluminium producten.
Door deze verschillende expertises heeft de BBT Group voor u als opdrachtgever in nagenoeg alle
gevallen de oplossing voorhanden.

Voor ontwerp, berekenen, tekenen, produceren, installeren.
Alle werkzaamheden geschieden in eigen beheer.
BBT GROUP, de balans in prijs en kwaliteit.

Nieuwsgierig geworden? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.
* De informatie in deze documentatie is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten.

Correspondentieadres:
Stofkuipstraat 8
1531 NC Wormer

www.bbtgroup.nl
Telefoon: +31 (0)75 653 99 53
Fax:
+31 (0)75 642 42 68

info@bbtgroup.nl

DE PVC VLOER- EN WANDTEGEL
De BBT vloertegel heeft een zeer representatieve uitstraling en is vloeistof dicht.
Door de unieke eigenschappen is de vloertegel universeel toepasbaar voor de meest uiteenlopende
vloer oppervlakken waar wordt gewerkt met chemicaliën, zuren, logen, vetten, oliën en andere milieu
schadelijke stoffen.
De BBT vloertegels zijn zeer slijtvast en voorzien van een antislip profiel.
Voor het BBT vloersysteem wordt gebruik gemaakt van tegels vervaardigd uit hoogwaardig zuiver
PVC. De BBT PVC tegels zijn vrij van zware metalen en zijn reproduceerbaar in zuiverheid van
nieuw.
Het productie proces dat door een hoogwaardig kwalitatieve productlijn wordt uitgevoerd, voldoet aan
de PBV en HACCP normen, bij dit proces wordt geen gebruik gemaakt van gerecycled PVC.
De productie vind plaats in eigen fabriek, hierbij zijn expertise en maatwerk slechts een tweetal
eigenschappen die u van ons mag verwachten.
De BBT tegels hebben een prachtige uitstraling en
zijn voorzien van een goede antisliplaag .
(ook onder natte omstandigheden)
De afmeting van de tegels is 50 x 50 cm en rondom
voorzien van een lipverbinding, de tegels worden
onderling rondom verbonden met een koudlas
verbinding.
Door het thermisch en chemisch lassen van de naden ontstaat een 100%
vloeistofdichte vloerafwerking welke voldoet aan de PBV en HACCP normen.

De tegels kunnen in
nagenoeg iedere RAL
kleur worden uitgevoerd.

Ook voor productie en montage van RVS vloerputten, goten, leuningwerk enz.
* De informatie in deze documentatie is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten.
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DE PVC VLOER- EN WANDTEGEL
De BBT tegels zijn over vrijwel iedere bestaande ondervloer te leggen. De vloerafwerking kan
volledig gelegd aangeboden worden. Door een snelle plaatsing van onze professionele legteams is
een tijdelijke sluiting van uw zaak in de meeste gevallen niet van toepassing. Indien de ondervloer
gerepareerd of geëgaliseerd dient te worden, kunnen deze werkzaamheden mee aangeboden
worden.
Voor de plintafwerking wordt veelal gekozen voor hetzelfde materiaal als de vloer zelf, binnen de BBT
Group is het echter ook mogelijk om de plinten uit te voeren in RVS of aluminium. Indien gewenst ook
in iedere Ral kleur. De hoogte van de plint kan in alle gevallen door de opdrachtgever bepaalt
worden. Putdeksels, afvoergoten welke in de vloer noodzakelijk blijken te zijn worden ook in eigen
beheer vervaardigd.
Naast de vloertegel is er ook de mogelijkheid om
wandtegels toe te passen.
De compacte en gesloten kwaliteit van de tegels resulteert in
een vloer of wand die zeer goed reinigbaar is. De wandtegel is
perfect glad terwijl de vloertegel een zeer lichte structuur heeft
die zorgt voor een mooie uitstraling maar geen afbreuk doet aan de
reinigbaarheid.
Door gebruik te maken van een speciale lijmkit kunnen de tegels vrijwel over elke bestaande wand
geplaatst worden. Na het thermisch lassen van de tegels ontstaat er een vloeistofdichte
wandafwerking. Door gebruik te maken van PVC-tegels ontstaat er een hygiënische stootvaste
wandafwerking die geen beschadigingen zal vertonen die wel voorkomen bij een wandafwerking met
keramische tegels. Verder is het ontbreken van klassieke wandvoegen ook een voordeel met
betrekking tot hygiëne-eisen.
Eigenschappen;
Vloeistofdicht, chemisch bestendig, brandvertragend, warmte isolerend, milieuvriendelijk,
gereedschapvriendelijk, goede antislip, geluiddempend, voetwarm, representatief, eenvoudig in
onderhoud, zeer slijtvast, zeer goed reinigbaar,kleurecht en kleurvast.
De BBT PVC tegel voldoet aan HACCP en PBV normen op het gebied van vloeistofdichtheid.
Brandbaarheid : B1 volgens DIN 4101
Toepassing;
Restaurants, keukens, cafetaria’s, slagerijen, bakkerijen, viswinkels, vis en
vleesverwerkingsbedrijven, terrassen, autogarages, werkplaatsen, fiets en motor werkplaatsen,
magazijnen, zwembaden, fitnesscentra, kantines, toiletruimtes, garages enz enz.

Ook voor productie en montage van RVS vloerputten, goten, leuningwerk enz.
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