MARINE

Al 110 jaar
specialist in
minerale en
kunststofvloeren

www.onderhoudendgoed.nl

Scheepsvloeren
voor u op maat
NVT Onderhoudsgroep biedt u met de businessunit Marine, de best
mogelijke professionele oplossingen op het gebied van vloerafwerkingen
voor scheepsdekken. Onder meer met lichtgewicht vloersystemen die IMO
gecertiﬁceerd zijn en een geluiddempende, brandvertragende werking
hebben levert NVT Onderhoudsgroep onderscheidende producten voor
de Scheepsvaartsector.

Onze prioriteit
Uw scheepsvloer of
helikopterdek
Wij willen partner zijn voor rederijen of
scheepswerven die scheepsdekken
of helikopterdekken nodig hebben
en op zoek zijn naar deskundige
gecertiﬁceerde partners om dit te
realiseren. NVT Onderhoudsgroep
werkt met duurzame producten,
zoals verschillende soorten kunststof
producten en is de ervaren specialist op
het gebied van het maken van de beste
en duurzaamste:
•
Functionele vloeren
•
Teaklook vloeren
•
Esthetische vloeren

Onder functionele vloeren rekenen wij met name die

systemen die bijdragen aan een veilig en goed functioneren
van een reﬁt of nieuwbouw schip. De materialen die NVT
Onderhoudsgroep daarvoor inzet zijn o.a.:
•
Brandvertragend of zelfs onbrandbaar
•
Geluid –en trillingen dempend
•
Gewicht -en ruimtebesparend
•
Snel uithardend
•

Lichtgewicht

Uniek is onze zeer dunne en daarmee gewicht besparende
A60 brandwerende en akoestische vloeropbouw.
Levelling product

Primer

Sikaﬂoor® Marine Litosilo X - 25 mm
Insulations - min. 20mm + wapeningsnet
Steel deck

Sanitaire en
decoratieve
vloeren

Teaklookvloeren
Natuurlijke uitstraling, duurzame kwaliteit
Onze kunststofteakvloeren zijn met het blote oog nauwelijks te
onderscheiden van de uitstraling van natuurlijk teak.

Bijkomende voordelen zijn de onbeperkte en snelle beschikbaarheid,

de hoge kwaliteit, geringe kosten en ontwerpvrijheid. Wij maken onze

teakvloeren prefab of in het werk van hoogwaardige polyurethanen die
garant staan voor duurzaamheid, comfort en gebruiksgemak.

Esthetische vloeren
NVT Onderhoudsgroep heeft met haar divisie Marine voor iedere ruimte op

een schip de juiste oplossing voor stalen, houten en kunststof oppervlaktes.
Wij zijn gespecialiseerd in polyurethaan (PU) gietvloeren in allerlei

kleurstellingen en varianten voor o.a. wetrooms, messrooms en galley.

Totale refits en
waterdichting

NVT Onderhoudsgroep raadt u aan om ons in een vroeg

stadium – bij de voorbereiding en planvorming – van een vloerproject te

betrekken. Denk hier bijvoorbeeld aan het belang van het egaliseren van
de te ontwikkelen vloer. Die egalisatie doen wij met zowel minerale als
kunststofproducten.
Ontwerpvarianten zijn oa:
•

Vloeren met colorﬂakes

•

Vloeren met extra

•

•

Vloeren meertonig
antisliplaag

Vloeren met patroon

marine
deco teak
vloeren op
maat
prefab of gegoten

Dekegalisaties
en vloerafwerkingen
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