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EASYDEK FLOOR  COVER  
 
Omschrijving: 
 
Floor Cover is een sterk, doorzichtige LLDPE-folie eenzijdig voorzien van een 
lichtklevende hechtlaag op waterbasis voor optimale hechting op allerlei harde 
vloeren. De folie wordt geleverd op rollen en is zodanig opgerold dat de kleeflaag 
aan de buitenkant zit; daardoor gaat het met de voet uitrollen heel eenvoudig en 
komt de folie direct strak vast te liggen.  
 
De Floor Cover blijft dankzij de kleeflaag altijd goed liggen, voorkomt 
struikelgevaar en is naderhand razendsnel te verwijderen. De Floor Cover is perfect 
voor het afdekken van houten trappen. 

Art. nr. Breedte (m) Lengte (m) Dikte (mu) Kleur 

FC6060 0,6 60 100 Blank 

 
Tevens leverbaar in meerdere breedtes, lengtes, diktes en kleuren. 
 
 

 

 

 

 

EASYDEK CARPET COVER  
 
Omschrijving: 
 
EASYDEK Carpet Cover is een sterke zelfklevende folie voor het afdekken van 
tapijt, tapijttegels en vloerbedekking. De Carpet Cover heeft een kleeflaag speciaal 
ontwikkeld voor optimale hechting op tapijt, tapijttegels en vloerbedekking.  
De Carpet Cover is andersom gewikkeld wat betekent dat het zeer eenvoudig met 
de voet is af te rollen.  
 
De Carpet Coverblijft dankzij de kleeflaag altijd goed liggen, voorkomt 
struikelgevaar en is naderhand razendsnel te verwijderen. De Carpet Cover is 
perfect voor het afdekken van trappen met tapijt.  

Art. nr. Breedte (m) Lengte (m) Dikte (mu) Kleur 

CC6060 0,3 60 100 Blank 

 
Tevens leverbaar in meerdere breedtes, lengtes, diktes en kleuren. 
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EASYDEK MULTI COVER PREMIUM  
 
Omschrijving: 
 
Multi Cover Premium is een dubbellaags afdekmateriaal voor het tijdelijk 
beschermen van allerlei bestaande vloeren en trappen. Dankzij de speciale non-
woven vezelstructuur voorzien van een anti-slip kleeflaag is de Multi Cover 
Premium ideaal voor het afdekken van harde vloeren zoals laminaat, parket, 
gelakte trappen ect. en is ook geschikt voor het afdekken van prefab betonnen 
galerijen en trappen.  

Art. nr. Breedte (m) Lengte (m) Gewicht (m2) Kleur 

BF08025P 0,8 25 180 gram Wit 

BF20050P 2,0 50 180 gram Wit 

 
Tevens leverbaar in meerdere breedtes, lengtes, diktes en kleuren. 

 

 

 

 

 
EASYDEK MULTI COVER AFDEKTAPIJT  
 
Omschrijving: 
 
Multi Cover Afdektapijt is een sterk naaldvilt product dat ingezet kan worden voor 
het afdekken van vloeren, balkondelen en galerijen. 
 
Multi Cover Afdektapijt kan tevens worden gebruikt voor het afdekken van vloeren 
tijdens een beurs, afdekken van gymzalen en voor het afdekken van vloeren tijdens 
feesten en partijen.  

Art. nr. Breedte (m) Lengte (m) Gewicht (m2) Kleur 

EDTEX3MM 2 75 450 gram Grijs 

 
Tevens leverbaar in meerdere breedtes, lengtes, diktes en kleuren. 

 

 

 

 
EASYDEK MULTI COVER AFDEKTAPIJT FR  
 
Omschrijving: 
 
Multi Cover Eventtapijt FR is een sterk naaldvilt voorzien van een vochtdichte 
onderrug met vlamvertragende eigenschappen. 
 
Multi Cover Eventtapijt FR is perfect voor het tijdelijk afdekken van vloeren tijdens 
evenementen, feesten, beurzen enzovoort. Dankzij de vlamvertragende 
eigenschappen is het een zeer veilig afdekmateriaal. 

Art. nr. Breedte (m) Lengte (m) Gewicht (m2) Kleur 

EDTEX3MF 2 50 450 gram Grijs 

 
Tevens leverbaar in meerdere breedtes, lengtes, diktes en kleuren. 

 

 

Art.nr Omschrijving Verpakkingseenheid    
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