Jumpax® accessoires

De expert in ondervloeren
PE Folie

Unifloor Alu-Tape

Watervaste afdichting

Vochtscherm

Unifloor Kantband

Unifloor Kantstrook

PROBLEEMOPLOSSER
10 mm afstand

15 mm afstand

Jumpax® Mesjes

GELUIDSREDUCTIE

Ecofleece®

TIJDWINST
Om moeiteloos MDF mee te snijden

Ademende onderlaag voor op houten draagvloeren

Jumpax® Scriber

Voor een perfecte uitsnede

Spaceleveller 2.0

PREFAB TAPIS

LAMELPARKET/
DUOPLANK

LAMINAAT

VEREND VINYL

PVC/KLIK PVC/
PVC ZELF
KLEVEND

LINOLEUM/
VINYL/RUBBER/
KURK

TAPIJT/
TAPIJTTEGELS

Afreilat voor Ecopearls

JUMPAX® CLASSIC
JUMPAX® HD
JUMPAX® STRONG
JUMPAX® NATURE
JUMPAX® CP
JUMPAX® HEAT TRADITIONAL
JUMPAX® HEAT ISOLATOR

Unifloor B.V.
Arnsbergstraat 4
7418 EZ Deventer
Tel. +31 (0) 570 - 85 55 33

E-mail info@unifloor.nl
www.unifloor.nl

Jumpax®: een basis waar je op kan bouwen!

De Jumpax® family bestaat uit diverse varianten.
Het is een uniek, egaliserend en contactgeluid reducerend
ondervloersysteem. Jumpax® family, een snel en droog
vloervoorbereidingssysteem.

GELUIDSREDUCTIE
- 10 dB i.c.m.

Jumpax Classic
®

PVC/Linoleum

•
•
•
•
•

10 mm

GELUIDSREDUCTIE
- 10 dB i.c.m.

We bieden 5 jaar garantie op het gehele Jumpax assortiment:
• Na het leggen van een Jumpax® ondervloer kunt u de garantie aanvragen via
de website: garantie-uniflooronline.nl.
• Het garantiecertificaat wordt dan automatisch gegenereerd en rechtstreeks
naar uw klant verzonden.
• Check de garantievoorwaarden op garantie-uniflooronline.nl.

Jumpax HD

PVC/Linoleum

Egaliserend en contactgeluid reducerend ondervloersysteem
voor vrijwel alle elastische topvloeren.

®

10 mm

16,5 mm

Perfect egaliserend en contactgeluid reducerend
ondervloersysteem voor vrijwel alle elastische topvloeren
voor projectmatige of zwaar belastbare (openbare) ruimtes.

GELUIDSREDUCTIE
- 10 dB i.c.m.

Jumpax® Heat Traditional

PVC/Linoleum

8,2 mm

• Jumpax® Heat Traditional is een 
combinatie van Jumpax® Basic en Heat-Foil, speciaal voor
traditionele vloerverwarming en/of vloerkoeling*.
• Jumpax® Heat Traditional is uitermate geschikt om vinyl,
linoleum, PVC stroken, tapijt en tapijttegels direct te
verlijmen in combinatie met vloerverwarming.
• Contactgeluid reducerend ondervloersysteem
• Warmteweerstand van slechts 0,086 m2 K/W.

• Zeer stabiele ondervloer
• Renovatiesysteem

• Contactgeluid reducerend
• Hoge drukbelasting
• Projectmatig gebruik

Snelle vloervoorbereiding
Contactgeluid reducerend
Perfect egaliserend
Geringe opbouwhoogte
Huishoudelijk en licht projectmatig gebruik

Jumpax Strong

®

garantieuniflooronline.nl

Contactgeluid reducerend, speciaal ontwikkeld
als droogbouw ondervloersysteem op houten
draagvloerconstructies.

* Bij toepassing met vloerkoeling dient er altijd een c ondensbewaking
aanwezig te zijn.

UsE OFF

Use OFF

Jumpax® Nature

Jumpax® CP

Zeer stabiel ondervloersysteem
Thermisch isolerend
Speciaal voor houten draagvloeren
Projectmatig gebruik

Egaliserend en loopgeluid reducerend ondervloersysteem voor
vrijwel alle elastische topvloeren op houten draagvloeren.

•
•
•
•
•

Geschikt voor vloerverwarming
Universeel ondervloersysteem
Niet brandbaar, hoge drukvastheid
Uitstekend geschikt voor renovatieprojecten
Contactgeluid reducerend in combinatie met verschillende
onderlagen

Universeel droogbouw dekvloersysteem voor vrijwel alle
topvloeren.

Use OFF

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!

EcoPearls

GELUIDSREDUCTIE
- 10 dB i.c.m.

Jumpax® Heat Isolator

PVC/Linoleum

12 mm

14,5 mm

•
•
•
•

UsE OFF

Use OFF

•
•
•
•
•
•
•

Toepasbaar vanaf 2 mm tot 180 mm niveauverschil
50 ltr zak (18,5 kg.)
Nivelleert oneffenheden
Gemineraliseerde houtspaanders
Ecologisch verantwoord materiaal
Lichtgewicht egalisatiekorrels
Heeft geluidreducerende eigenschappen

Snel verwerkbare droge egalisatie voor ongelijke ondergronden.

13 mm

• Jumpax® Heat Isolator is een combinatie
van Jumpax® Basic en Heat-Blok, speciaal voor koude
ondergronden en elektrische vloerverwarming.
• Jumpax® Heat Isolator is uitermate geschikt om vinyl,
linoleum en PVC stroken direct te verlijmen in combinatie met
elektrische vloerverwarming.
• Hoge indrukbestendigheid
• Contactgeluid reducerend ondervloersysteem
• Warmte blokkerende onderlaag

UsE OFF

Use OFF

Scan de QR-code
voor de Jumpax®
leginstructie video!

Als een FSC®-gecertificeerd bedrijf hecht
Unifloor veel waarde aan het feit dat alle
houtachtige grondstoffen verkregen worden
uit bossen met verantwoord bosbeheer.
Daarom betrekken we onze grondstoffen
uitsluitend bij FSC erkende fabrikanten.

Producten en initiatieven die een bijdrage
leveren aan de beheersing van onwenselijk
geluid komen in aanmerking voor het NSG
Geluidkeurmerk. Kijk voor het actuele
geluidkeurmerk per product op
www.unifloor.nl
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