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D
e attentiewaarde van vloerstickers is enorm hoog. Je kunt ze niet missen of vermijden, want je loopt er let-
terlijk bovenop. Misschien is het je nog nooit opgevallen, maar mensen hebben de gewoonte om veel naar 
beneden te kijken tijdens het lopen. Niemand wil natuurlijk struikelen. Dit biedt kansen voor het maken van 
reclame. Door op deze oppervlakken namelijk reclame te maken, profiteer je van de aandacht die mensen 
aan de betreffende plek. Dit maakt dat een reclame boodschap bij iedereen onder de aandacht komt.  

FILMOLUX levert hoge kwaliteit vloerstickermaterialen. Van traditioneel vloersticker vinyl i.c.m. een beschermlaminaat 
om de vloersticker te beschermen tegen vocht, vuil en beschadigingen tot vloerstickermaterialen die niet meer  
gelamineerd hoeven te worden. Of wat te denken van vloervinyl voor een complete vloerbedekking? FILMOLUX heeft 
het allemaal!
In de brochure vindt u:

 � Vinyl voor vloerstickers
 � Lamineerfolies voor vloerstickers 
 � 2 in 1 vloersticker materialen
 � Vloervinyl geschikt als vloerbedekking

INTERESSE IN FOLIES UIT DEZE BROCHURE? 
VRAAG GRATIS SAMPLES AAN:
W  WWW.FILMOLUX.NL/SAMPLES_AANVRAGEN 
T  0031 (0)572 346 000
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VINYL VOOR VLOERSTICKERS
Traditionele vloerstickers bestaan uit een printvinyl en een anti slip lamineer folie. Vloerstickers zijn in de meeste ge-
vallen van tijdelijke aard, daarom adviseren wij een vinyl met een verwijderbare lijm te gebruiken. Afhankelijk van de 
ondergrond kun je kiezen voor een witte of een grijze belijming. Een donkere vloer kan namelijk doorschijnen als de 
geprinte sticker veel lichte kleuren bevat. In dit geval biedt een grijze belijming die het doorschijnen van de ondergrond 
tegengaat uitkomst. FILMOLUX biedt printvinyl van FILMOprint en NESCHEN.

FILMOprint 100 white gloss WSC 
100 µ wit glanzende monomeer pvc folie voorzien van een  
semi-permanente heldere lijm op waterbasis 

Artikel L/m B/cm Inch

6038473 50 105 41

6038474 50 137 54

6038475 50 152 60

FILMOprint 100 white gloss WSG 
100 µ wit glanzende monomeer pvc folie voorzien van een semi-per-
manente grijze lijm op waterbasis 

Artikel L/m B/cm Inch

6038477 50 105 41

6038478 50 137 54

6038481 50 152 60

FILMOprint 100 white matt WSC 
100 µ wit mat monomeer pvc folie voorzien van een semi-permanente 
heldere lijm op waterbasis 

Artikel L/m B/cm Inch

6038510 50 105 41

6038511 50 137 54

6038525 50 152 60

FILMOprint 100 white matt WSG 
100 µ wit mat monomeer pvc folie voorzien van een semi-permanente 
grijze lijm op waterbasis 

Artikel L/m B/cm Inch

6038447 50 105 41

6038526 50 137 54

6038527 50 152 60



4 FILMOLUX Benelux BV [T] +31 (0)572346 000 [E] info@filmolux.nl [W] www.filmolux.nl

BENELUX

FLOOR GRAPHIC SOLUTIONS 

Solvoprint Easy 80 GSP Removable
80 µm monomeer zacht PVC, wit, glanzend, waterresistent, kras-
werend, voor binnen- en  
buitengebruik, brandcert. B1, semipermanente belijming, goede 
verwijderbaarheid, voor tijdelijke zelfklevende applicaties, bijv. voor 
opbouw van beurzen en POS campagnes, vloerstickers.

Artikel L/m B/cm Inch

6023382 50 104 41

6023262 50 137,2 54

6023263 50 155 61

Solvoprint Easy 80 GSP Nolite
80 µm monomeer zacht PVC, wit, glanzend, waterresistent, kras-
werend, voor binnen- en  
buitengebruik, brandcert. B1, donkergrijze semipermanente 
belijming die doorschijnen van de ondergrond tegengaat, goede 
verwijderbaarheid, voor tijdelijke zelfklevende applicaties, bijv. voor 
opbouw van beurzen en POS campagnes, vloerstickers.

Artikel L/m B/cm Inch

6023408 50 137,2 54

6023351 50 155 61

Naast traditioneel vinyl biedt FILMOLUX ook folies met een easy-to-
apply/easy-to-remove lijmlaag. Deze folie is voorzien van een spe-
ciale “dot” belijming, waardoor er kleine luchtkanaaltjes ontstaan. 
Deze luchtkanaaltjes zorgen ervoor dat de folie snel, eenvoudig en 
luchtbelvrij geplakt kan worden. Solvoprint Easy Dot is zo eenvoudig 
dat uw klant het zelf kan aanbrengen, zonder hulpmiddelen! Boven-
dien is de folie herpositioneerbaar en verwijderbaar van de meeste* 
gladde oppervlakken zonder lijmresten achter te laten. Ideaal voor 
grote vloerstickers! 
De folie is leverbaar in de volgende soorten:

 � Solvoprint easy dot matt (mat, wit)
 � Solvoprint easy dot whiteout (mat, wit, hoge opaciteit)
 � Solvoprint easy dot gloss (glanzend, wit) 

Solvoprint Easy Dot folie kan bedrukt worden met (eco)solvent-, 
latex- en uv inkten en is zeer goed te plotten. 
* uitgezonderd PVC ondergronden

Solvoprint easy dot matt (mat, wit)

Artikel L/m B/cm Inch

6034818 50 106,7 42

6030349 50 137,2 54

6034819 50 155 61
 
Solvoprint easy dot whiteout (mat, wit, hoge opaciteit)

Artikel L/m B/cm Inch

6036465 50 137,2 54

Solvoprint easy dot gloss (glanzend, wit)

Artikel L/m B/cm Inch

6030348 50,0 137,2 54
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ANTI-SLIP LAMINEER FOLIES
Vloerstickers worden dagelijks maximaal belast. Sterk materiaal is daarom essentieel. Het ziet er natuurlijk onverzorgd 
uit als een sticker na een korte tijd al beschadigd is. Wij adviseren een antislip laminaat die de print beschermd tegen 
vocht en vuil en krassen. FILMOLUX biedt diverse kwaliteiten beschermlaminaat. Al onze vloersticker laminaten zijn 
anti-slip gecertificeerd waardoor ze veilig als vloersticker ingezet kunnen worden. Meer weten over deze certificering? 
lees het artikel op pagina 6.

Filmolux Easy Clear Sand
80 μm speciaal PVC, monomeer, mat, fijne zandkorrel structuur, 
transparant, kraswerend, UV bescherming, voor binnengebruik, 
brandcert. M1, Antislip cert. R9, geschikt voor vele media beprint 
met UV inkten.

Artikel L/m B/cm Inch

6024270 50 91,4 36

6017733 50 104 41

6024271 50 130 51,2

6017737 50 140 55

6024273 50 155 61

Filmolux Scratch 
130 μm polyester, mat, fijne zandkorrel structuur, transparant, 
kraswerend, UV bescherming, voor binnengebruik, brandcert. M1, 
dimensie stabiel (krimpvrije PETP-folie)

Artikel L/m B/cm Inch

6009878 50 91,4 36

6008487 50 104 41

Filmolux Nippon plus
200 µm monomeer zachte PVC, transparant, mat, fijne zand struc-
tuur, krasbestendig. Floor Graphics Laminaat met R9 certificering

Artikel L/m B/cm Inch

6035733 50 104 41

6035734 50 137,2 54

6034765 50 155 61

Filmolux FGS
185 μm zacht PVC, polymeer, satijnmat, korrelstructuur, transpa-
rant, kraswerend, hoge UV bescherming, voor binnen- en buiten-
gebruik, R9 gecertificeerd 

Artikel L/m B/cm Inch

6018033 50 104 41

6020665 50 140 55

Filmolux FGS R11
140 μm zacht PVC, polymeer, satijnmat, korrelstructuur, transpa-
rant, kraswerend, hoge UV bescherming, voor binnen- en buiten-
gebruik, R11 gecertificeerd voor vochtige ruimtes, die blootvoets 
belopen worden. 

Artikel L/m B/cm Inch

6036103 30 134 52,8

R9

R10

R9

R9

R11
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Veiligheid van vloerstickers
Bij vloermaterialen, zoals vloerstickers in winkels, kan het voorkomen 
dat er nattigheid -afkomstig van regen of sneeuw- op terecht komt 
en de sticker hierdoor glad en mogelijk onveilig wordt. Ook slijtage 
kan het antislip van vloermaterialen in gevaar brengen. Er zit dan niets 
anders op dan de vloersticker te verwijderen zodat ongelukken met bij-
voorbeeld bezoekers van winkelcentra, bioscopen en andere openbare 
ruimtes voorkomen worden. Gelukkig zijn er vloersticker materialen 
die in de bepaalde omstandigheden goed functioneren en geen gevaar 
opleveren voor de personen die er overheen lopen. Dankzij certificering 
kun je de keuze voor bepaald materiaal baseren op de kwaliteit en 
kenmerken van het product.

R-schaal classificering

Welk vloerstickermateriaal geschikt is, hangt sterk af van de ondergrond en de omstandigheden in de ruimte waarin 
de vloersticker aangebracht wordt. In vochtige ruimtes of ruimtes waar men op blote voeten loopt (zoals zwembaden) 
worden andere eisen gesteld dan in ruimtes zoals een supermarkt. De R-schaal classificering geeft aan onder welke om-
standigheden vloermateriaal het best (en veiligst) functioneert. Deze schaal stelt de slipweerstand van het materiaal vast. 
Hierbij heeft materiaal geclassificeerd met R9 de laagste slipweerstand en materiaal met een R13 classificering de hoogste 
slipweerstand. Materiaal dat niet gecertificeerd is zal altijd minder geschikt zijn dan gecertificeerd materiaal. Welke R waar-
de nodig is voor een vloersticker is zoals gezegd afhankelijk van het type ruimte waar de sticker aangebracht wordt. In de 
onderstaande tabel zie je een overzicht van deze waarden: 

R -Waarde - Geschikt in Ruimte

R9 - Inkomsthallen en traphallen met toegang van buiten; restaurants; winkels; ziekenhuizen; klaslokalen.

R10 - Publieke toiletten en douches; kleine restaurantkeukens, garages en kelderverdiepingen.

R11 - Middelgrote restaurantkeukens; werkruimtes waar er veel water wordt gebruikt; laboratoria; wasserettes; hangars.

R12 - Productieplaatsen waar voeding rijk aan vetten worden geproduceerd zoals zuivelproducten, grootkeukens zoals 
kantines van bedrijven en universiteiten. Industriële plaatsen waar olies worden gebruikt.

R13 - Vetsmelterijen, slachthuizen;

Hoe wordt de slipweerstand bepaald?

De ‘R’-schaal is gekoppeld aan de Duitse DIN 51130 norm. Die norm 
meet slipweerstand met behulp van een hellingproef. Dat gaat als 
volgt: een testpersoon loopt over een helling waarop het te testen 
vloermateriaal is aangebracht. De vloer wordt ingesmeerd met olie 
en tijdens de test neemt de helling/steilheid van de vloer steeds wat 
meer toe. Zodra de testpersoon zich onveilig begint te voelen en de 
vloer dus onvoldoende slipweerstand biedt, wordt de hellingshoek 
van de vloer (de R-waarde) vastgesteld.
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2 IN 1 VLOERSTICKERMATERIALEN
Afhankelijk van de R-waarde van het materiaal kunnen vloerstickers veilig gebruikt worden in openbare ruimtes.  
Er zijn diverse vloerstickermaterialen met een R slipweestand gecertificeerd en die worden in de meeste gevallen ge-
combineerd met een semipermanent klevend printvinyl. Maar het kan ook anders. De 2 in 1 vloersticker UV Dot print 
‘n’ Walk is de nieuwste ontwikkeling op het gebied van vloerstickermateriaal. Het is een 200 μm mat wit  
gestructureerde PVC folie speciaal ontwikkeld voor vloerstickers. De folie is voorzien van een speciale dot belijming 
waardoor deze eenvoudig luchtbelvrij is aan te brengen. Het voordeel van de folie is dat deze direct op de structuur 
geprint kan worden en lamineren niet meer nodig is. De folie kan op de meeste gladde vloeroppervlakken aangebracht 
worden en is voorzien van een R9 certificering. De UV Dot Print ‘n’ Walk folie is geschikt voor printen met UV- en latex 
inkten.

UVdot Print ‘n’ Walk
200 μm mat wit gestructureerde PVC folie speciaal ontwikkeld voor 
vloerstickers. Geschikt voor printen met UV- en latex inkten.

Artikel L/m B/cm Inch

6037895 30 106,7 42

6038797 30 137,2 54

6036727 30 155 61

R9
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In de regel worden vloerstickers geadviseerd voor gladde vlakke ondergronden zoals steen, beton, tegels, laminaat en 
marmer. Maar wat als je opdrachtgever tapijt als ondergrond heeft? Hiervoor is een vloerstickermateriaal nodig met 
een dikkere lijmlaag en een hoge kleefkracht. Voor dergelijke uitdagingen biedt FILMOLUX: FILMOprint Step On. 
Een 2 in 1 vloerstickermateriaal speciaal geschikt voor textiele vloerbedekking zoals tapijt. 

FILMOprint Step On *
Solvoprint Step On is een 250μ gestructureerd weefsel met een 
mat witte PVC vinylcoatig. Het materiaal is bijzonder geschikt als 
floorgraphic op vloerbedekking maar kan ook ingezet worden als 
wandbekleding of als floor graphic op nagenoeg alle vloeropper-
vlakken binnenshuis. R12 certificering, M1 brandcertificering.  
Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-inkten.

Artikel L/m B/cm Inch

6036454 25 122 48
* uitsluitend beschikbaar op aanvraag

R12

VLOERVINYL ALS VLOERBEDEKKING
Naast vloerstickers is het ook mogelijk om vloervinyl te gebruiken als complete vloerbedekking. Hiermee kun je ruimtes 
volledig personaliseren. Ideaal voor bijvoorbeeld winkels of musea.

FILMOflex floor FR
FILMOflex Floor FR brengt uw interieur tot leven! Dit PVC gecoat 
polyester materiaal is geschik voor de toepassing op vloeren. Het 
materiaal is uiterst dimensie stabiel, heeft een goede vlakligging en 
slipweerstand én is brandvertragend. Ideaal voor binnentoepassin-
gen zoals: PoS reclame, interior design en beurzen. Geschikt voor 
(eco)solvent-, latex- en UV-uithardende inkten

Artikel L/m B/cm Inch

6038043 30 110 36

6038035 30 160 43

6038036 30 200 54

6038037 30 250 61

6038044 50 315 98,4
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INSPIRATIE
Op internet zijn honderden voorbeelden te vinden van verrassende, adembenemende en gewoonweg geniale  
advertenties op vloeren. In deze brochure laten we een aantal creatieve voorbeelden zien. Doe hiermee inspiratie op 
voor indoor vloerdesign in verschillende ruimtes. 

bron: https://speedpropittsburghnorth.wordpress.com/ bron: http://www.thesignpad.com/2011/06/floor-wall-sidewalk-graphics-get-
creative/

bron: Lobby van 9hours capsule hotel in Kyoto bron: www.topdreamer.com
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