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Case study

Drie verdiepingen tellende chalet renovatie - 
109 m2

Product : TileFix®-18-composietpaneel

We kregen een telefoontje van een klant die gevraagd was 

om te renoveren...een chalet in Vallorcine, in de Haute-

Savoie-alpine regio van Frankrijk; en we waren meer dan blij 

om te helpen.

Het opbreken van de vloeren was geen optie op dit project, 

en de bouwhoogte moest tot een minimum worden beperkt, 

omdat de woning drie verdiepingen had .

De vloeren varieerden van beton tot hout op de bovenste 

verdiepingen , we hadden precies het product voor dit project.

De oplossing

Neem onze nieuwe, superslanke TileFix®-18. Op slechts 

18mm dun, deze sterk, lichtgewicht composietpaneel kan 

direct worden gelegd op de bestaande vloeren. TileFix®-18 

is een uniek product waarmee tegels en houten vloeren 

rechtstreeks op het vloerverwarming systeem wordt 

gelijmd. De hoge druksterkte van industriële kwaliteit van de 

basisplaat en het samengestelde GFK-gaas laag geven een 

eenvoudig te installeren oplossing die tijd bespaart op locatie.

De tegels werden direct op de panelen gelegd met normale 

flexibele tegellijm, waardoor de dagen van droging / 

uithardingstijd worden bespaard, die je wel hebt  bij 

systemen die speciale primers nodig hebben...of extra 

topplanken voor de stevigheid. 

Dankzij dit, en onze SUPERflex™-12-leiding in de, geprepareerde 

groeven. De installatie had niet sneller kunnen gaan.

Build-profiel was de sleutel tot dit project, en we waren het 

eens met de klant om TileFix®-18 te gebruiken, waardoor de 

installatie eenvoudig bleef.

Het systeem was snel nodig. Werken met de project 

tekeningen, hadden we onze offerte binnen een dag 

ingediend, onze klant bevestigde binnen enkele uren, en het 

designwerk werd uitgevoerd... in één nacht. Het systeem 

arriveerde op de site binnen zeven werkdagen; en het 

allerbelangrijkste, alles kwam met dezelfde levering.

De bijgevoegde plattegronden toonden het installatie team 

precies wat ze moesten doen.

Het resultaat

Het systeem is binnen drie dagen geïnstalleerd en 

operationeel. Er was geen droogtijd voor de dekvloer, en er 

was zeer weinig verstoring van de andere ambachten die aan 

het chalet werkten.

Onze klant was verheugd :

“Ik had geen idee dat we zo’n systeem konden gebruiken. Het 

advies, ondersteuning en service waren ongeëvenaard.’’

Of u nu een specifiek project in gedachten heeft of alleen maar 

wat advies wilt, praat met een van onze ervaren Technische 

Verkopers Adviseurs op 030 8903441 of e-mail info@continal.nl.
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