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Jumpax ® ACCESSOIRES 

Jumpax® Family
   BIEDT U DE OPLOSSING!
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FAMILY

Unifloor Underlay Systems BV
Arnsbergstraat 4, NL 7418 EZ Deventer
Nederland
T +31 (0)570 85 55 33  
E  info@unifloor.nl

Kijk ook op www.jumpax.nl JX
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JUMPAX® KANTPLATEN

UNIFLOOR ALUTAPE

UNIFLOOR KANTSTROOK 

ECOLFEECE®

JUMPAX® SCRIBER

JUMPAX® MESJES

UNIFLOOR PE FOLIE 150 µm

UNIFLOOR KANTBAND

JUMPAX® PROFILE

SPACELEVELLER 2.0



Het Jumpax® ondervloersysteem bestaat uit een onder- en bovenplaat voorzien 

van interactieve lijm waardoor de platen met elkaar verbonden worden. Snel en 

eenvoudig te verwerken op nagenoeg iedere vloerconstructie. Geen droogtijd, 

dus geen wachttijd!

* zie www.unifloor.nl voor verdere informatie.

Jumpax®: een basis waar je op kan bouwen!
   DE ONDERVLOER OPLOSSING VOOR IEDER PROBLEEM

De Jumpax® family bestaat uit zeven varianten. 

Het is een uniek, egaliserend en contactgeluid 

reducerend ondervloersysteem. Jumpax® family 

een snel en droog vloervoorbereidingssysteem.

Scan de 
QR-Code voor 
de Jumpax® 

leginstructie 
video!

FAMILY

UITGELICHT

Stabiliserend ondervloersysteem voor vrijwel alle 
elastische vloerbedekkingen in combinatie met  
vloer-verwarming voor projectmatige toepassingen.

TOP

- Speciaal voor vloerverwarming
-  Druk verdelende 

ondervloerplaat
- Snelle vloervoorbereiding
-  Project gebruik

Egaliserend en loopgeluid reducerend 
ondervloersysteem voor vrijwel alle elastische 
vloerbedekkingen op houten draagvloeren. Voorzien 
van NSG* label in combinatie met EcoPearls®.

NATURE

-  Zeer stabiel ondervloersysteem
- Thermisch isolerend
- Speciaal voor houten 
 draagvloeren
- Project gebruik

Contactgeluidreducerend, speciaal ontwikkeld als 
droogbouw ondervloersysteem op houten 
draagvloerconstructies. Voorzien van NSG* label, 
in combinatie met EcoPearls®.

- Hoge brandklasse
- Zeer stabiele ondervloer
- Renovatiesysteem
- Speciaal voor houten 
 draagvloeren
- Geluidreducerende ondervloeroplossing

STRONG

Stabiliserend ondervloersysteem voor vrijwel alle 
elastische vloerbedekkingen, in combinatie met 
vloerverwarming.

-  Snelle vloervoorbereiding
-  Druk verdelende 

ondervloerplaat
- Speciaal voor   
 vloerverwarming

BASIC

Egaliserend en contactgeluid reducerend 
ondervloersysteem voor vrijwel alle elastische 
vloerbedekkingen. Voorzien van NSG* label.

-  Snelle vloervoorbereiding
-  Contactgeluid 
 reducerend
- Perfect egaliserend CLASSIC

Egaliserend en contactgeluid reducerend ondervloer-
systeem voor vrijwel alle elastische vloerbedekkingen 
voor projectmatige toepassingen. Voorzien van NSG* 
label.

HD

- Contactgeluid reducerend
-  Hoge drukbelasting
-  Project gebruik

Universeel droogbouw dekvloersysteem voor vrijwel 
alle vloerbedekkingen. 

CP

- Geschikt voor vloerverwarming
- Universele ondervloerplaat
-  Niet brandbaar, 
 hoge drukvastheid
- Renovatiesysteem
- Contactgeluid reducerend 
 in combinatie met verschillende onderlagen

Snel verwerkbare droge 
egalisatie voor ongelijke 
ondergronden.

-  Toepasbaar vanaf 2 mm tot 180 mm niveauverschil
-  50 ltr zak (18,5kg) of 35 ltr emmer (13kg)
- Nivelleert oneffenheden
-  Gemineraliseerde houtspaanders
-  Ecologisch verantwoord materiaal
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