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De toekomst is : 
je verleden innoveren.

Ambacht meets hightech, want ntgrate combineert meer dan 60 jaar ervaring in 
het weven met de meest innovatieve technieken. Vandaag kiezen we resoluut voor 

duurzame investeringen, een uitgesproken design en aandacht voor maximaal 
comfort dankzij onze akoestische oplossingen. 100% made in Belgium bovendien.

En of onze oplossingen aanslaan! Ze worden gebruikt over de hele wereld: in kantoren, 
hotels, restaurants en shops. Daimler, Coca-Cola, Pfizer, McDonalds, Microsoft, 
Google en Santander zijn bijvoorbeeld enkele referenties (pg. 184) waar we fier op 

zijn.

Ook mooi meegenomen: de ntgrate oplossingen dragen bij tot het behalen van 
BREEAM & LEED Green building certificatie (pg. 41). 

Over ons
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Experience Center Kortrijk (BE)

Experience

EXPERIENCE CENTER KORTRIJK(BE)

SHOWROOM CLERKENWELL (UK)

Altijd 
welkom !

Ontdek onze duurzame, akoestische totaaloplossingen in ons 
Experience Center te Kortrijk (BE) of in onze showroom te Clerkenwell 

(Londen). Come visit us (pg. 188)!

Experience Center Kortrijk (BE) Showroom Clerkenwell (UK)

Experience Center Kortrijk (BE)
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Fair Nathan

VLOER

WAND

AKOESTIEK

MEUBILAIR

VERLICHTING

Totaaloplossingen

Integratie en het aanbieden van totaaloplossingen zit in ons dna.
Onze naam spreekt voor zich: we focussen op totaaloplossingen die je kan integreren 

in  jouw hotel, shop, bedrijf, akoestisch interieur,...  uiteraard altijd in trending en 
onderhoudsvriendelijke dessins en kleuren. 

Onze projectadviseurs adviseren en inspireren interieurontwerpers, designers, architecten, 
bouwheren en gespecialiseerde plaatsers. Allen leggen ze de lat hoog.  
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Versatile Hex | Fair Fleur
Versatile Flowerz |  Fair Viola 
Versatile Flowerz |  Fair Antoinette

Fair Suri
Strong Lea

Fair Ivo
Fair Aurelie

Vloer
 
Onze vloeren behoren tot de Europese gebruiksklasse 33. Ze zijn schokbestendig, vlekbestendig, kleurvast, 
waterondoorlatend en je kan er stoelen met zwenkwielen op gebruiken. Kortom: ze zijn uitstekend geschikt 
voor intensief gebruik in commerciële ruimtes. 

Daarnaast voldoen ze aan de strengste brandklasse (Bfl-s1) en zijn ze tot 22dB akoestisch dempend (pg. 
55). Een overzicht van alle technische specificaties vind je op pg. 192. Jouw ntgrate vloer schoonmaken is heel 
eenvoudig (pg. 80). Je hoeft geen detergenten te gebruiken; zo blijft jouw vloerbekleding er altijd even goed 
uitzien. 

Naast het trendy, speelse, hedendaagse en tijdloze design is ook de vorm van de ntgrate vloerbekleding 
heel flexibel. Onze producten zijn verkrijgbaar in tegels (50x50 cm), op rol (2 m) en als klic-systeem. Echt 
opvallen doe je met onze Versatile (pg. 75) en Rebel collectie (pg. 79). 
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Print Acoustics

Fair Noah

Wandbekleding
 
Met ntgrate wandbekleding creëer je een luxueuze totaalbeleving.  
Geef textuur en uitstraling aan je muur. Speel met kleur en maak een prachtige geweven accentmuur.  
Stootvast, afwasbaar en slechts 1,2 mm dik ! Verkrijgbaar op rollen van 1 meter breedte en maximaal 30 meter 
lang.

Let's ntgrate!

Wandpanelen
 
Met ntgrate akoestisch absorberende wandpanelen creëer je een unieke totaalbeleving.  
De geweven toplaag geeft ze een uniek uiterlijk en zorgt samen met onzichtbare perforaties voor een 
perfecte geluidsabsorptie (α-waarde : 0,9). Want ook al zijn ze maar 1 centimeter dik, toch absorberen de 
panelen perfect het geluid. Door die beperkte dikte zijn ze bovendien altijd eenvoudig toepasbaar.  
 
Een ander pluspunt: ze zijn stootvast en afwasbaar.
Verkrijgbaar op 3,03 meter hoogte en 0,64 meter breedte. 

ntgrate Diesel
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Fair Miguel

ntgrate Silka

↕Print Acoustics ↕ZUMI light and acoustics

Verlichting
 
Ntgrate denkt graag out of the box. 
Zelfs in jouw verlichting integreer 
je onze akoestische oplossingen. 
Je verlichting is dan zoveel meer 
dan een mooi staaltje design en 
combineert verschillende functies.

Esthetisch, praktisch en akoestisch 
dempend. 

Let's ntgrate!
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Fair Ginger

ntgrate Diesel
 
↕Print Acoustics

Fair Inez

Meubilair
Het meubelpaneel heruitgevonden.  
Maak van je kast of berging een functionele, stootvaste eyecatcher met akoestisch absorberende 
kastdeuren met geweven ntgrate toplaag.  

Let's ntgrate.

Meer weten? 
www.ntgrate.eu/projects

Vloerkleed
Een losliggend ntgrate vloerkleed van geweven vinyl geeft extra klasse aan je interieurproject. 
Accentueer je interieur en creëer comfortzones met een eigen uniek uiterlijk dankzij onze 
onderhoudsvriendelijke ntgrate geweven vloerkleden. 
 
Beschikbaar in verschillende kleuren en afboordingen. 
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Versatile Bean | Noble Roan

Fair Mika

Fair Jasmin

in-store

hospitalityoffice

OFFICE

HOSPITALITY

IN-STORE

ntgrate vind je 
wereldwijd

Een trap in een club in Finland, een luchthaven in Frankrijk of een meeting 
ruimte in Paraguay. Onze onderhoudsvriendelijke oplossingen voelen 

zich overal thuis. Dankzij de unieke productvoordelen, het ecologisch en 
duurzaam karakter en de lange levensduur van onze oplossingen zijn 

we wereldwijd aanwezig in uiteenlopende sectoren (pg. 184). 
 

We love to ntgrate! 

hospitality
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Sustainability
100% lokaal geproduceerd in België.  
Wij streven naar zero waste en investeren 
permanent in state-of-the-art productietools 
om onze totaaloplossingen te verduurzamen.
→ pg. 25

Design
Om helemaal op de hoogte te zijn 
van de nieuwste trends in interieur en 
vormgeving, werken we intensief samen met 
vooraanstaande designers en trendstudio's. 
→ pg. 67

Akoestiek
Onze akoestische oplossingen dragen bij 
aan het comfort. Met een reductie tot 22dB 
is onze Greenfelt vloerbekleding de beste 
oplossing voor jouw project. 
→ pg. 55

Meet our benefits
Totaaloplossingen
Ntgrate voelt zich thuis op jouw 
vloer, muur of zelfs in je meubilair. 
Samen vormen onze akoestische 
oplossingen een absoluut 
topteam.
→ pg. 11

Well Being
Ntgrate vloeren halen niet zomaar 
de bestaande Europese normen 
op het vlak van de kwaliteit van de 
binnenlucht, maar overtreffen ze 
zelfs.
→ pg. 53

Brite Lite 
selectie
Ontdek onze `Brite Lite' 
selectie, onze vloeren met de 
hoogste LRV (light reflection 
value) waardes.
→ pg. 49

Cleanability
Een ntgrate vloer 
is eenvoudig te 
onderhouden, zonder 
gebruik van detergenten.
→ pg. 80

Service
Onze adviseurs staan je 
graag te woord. Vraag 
hen naar onze Quick 
Ship of Brite Lite selectie.
→ pg. 90

Seamability
Speel met de legrichting. 
Accentueer je de naden 
of verkies je naadloos?
→ pg. 86

Stalen
Vraag snel je 

favorieten aan op 
www.ntgrate.eu

Versatile
Speelse vormen met 
verschillende dessins 

en kleuren. pg. 75

Tegels, rollen, ...

Beschikbaar op rol, 
tegels of als klic.

Rating systems

Behaal dankzij ntgrate 
je BREEAM of LEED 
certificatie. pg. 39
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Sustainability zit in ons dna.

Bij ntgrate willen we actief bijdragen aan een duurzame toekomst.  
We zetten ons in om te recycleren, zorg te dragen voor het milieu en onze ecologische 

voetafdruk te beperken. Onze inspanningen zijn zichtbaar in alles wat we doen.
Via duurzaam ondernemen streven we naar zero waste:

reduce, recycle, reuse !

 
We love to ntgrate! 
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Noble  Willem
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Durability
Alle ntgrate vloerbekleding is gebruiksklasse 33 gecertificeerd. De vloeren zijn dan 

ook geschikt voor intensief gebruik in commerciële ruimtes. Ze zijn 100% dimensioneel 
stabiel, slijt- en kleurvast, waterondoorlatend en geschikt voor het gebruik van stoelen 

met zwenkwielen.  

Onze productie is verticaal geïntegreerd. Zo zijn we altijd zeker van de kwaliteit en 
uitstraling van onze vloer- en wandbekleding.

100% van onze geweven oplossingen zijn gethermofixeerd.

100% duurzaam in beide richtingen dankzij onze dichte, vierkante weefstructuur.

100% dimensioneel stabiel door glasvezelversterking op garen en onderlaag.

100% van onze oplossingen zijn Bfl-s1.

100% van onze oplossingen zijn gecertificeerd klasse 33.

100% van onze geweven toplaag is aan de onderlaag bevestigd door thermische, 
mechanische en chemische verankering: zeer slijtvast.

100% van ons garen is zowel thermisch als chemisch verankerd aan de 
glasvezelkern: zeer slijtvast.

100% vlekbestendig door onze dichte weefstructuur.

100% waterdicht dankzij de geïntegreerde barrière.

100% anti-bacterieel.

100% kleurecht en -vast dankzij onze eigen ntgrate productietechnologie.

Su
st

ai
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100% lokale productie. Made & designed in Belgium.

100% van onze vloeren bevatten gerecycleerd materiaal.  
We streven naar zero waste (reduce, recycle, reuse).

100% van de benodigde energie komt van hernieuwbare bronnen en de eigen zonnepanelen. 

100% vrij van ftalaten en zware metalen. REACH compliant en 100% veilig.

100% van het regenwater wordt opgevangen en duurzaam hergebruikt.

100% gericht op ontwikkelen van akoestische oplossingen (pg. 55).

100% van de lichtreflectiewaardes van al onze vloeren zijn gekend (pg. 49). 

100% investeren in innovatieve technologie.

100% permanente kwaliteitsgarantie (ISO 9001).

100% onderhoudsvriendelijk (pg. 80).

400% levensduur. Onze vloeren zijn ontworpen om tot 4x langer mee te gaan dan klassieke 
textielvloeren ! 

Our 100% commitment
SUSTAINABILITY 

ACOUSTICS

DESIGN

Responsible Manufacturing

Bij ntgrate geloven we in een duurzame toekomst. Daarom kiezen we resoluut 
en uitsluitend voor duurzame investeringen. Het weven van onze hightech vinyl 

totaaloplossingen gebeurt in ons BREEAM gecertificeerd hoofdkwartier te 
Kortrijk (BE). In alles wat we doen, blijven we innoveren. We zetten dan ook in 
op de nieuwste technieken op het vlak van productie, logistiek en energie, met 

aandacht voor circulair bouwen.

We beperken het gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen. Onze high-
tech vloeren met glasvezelkern bestaan uit vinyl gemaakt uit 57% chlorine 

(zoutderivaat). Andere bestandsdelen zijn zand en kalk. Dit verschilt van andere 
plastics die volledig van niet hernieuwbare bronnen zoals olie of gas afhankelijk 

zijn.
 

Let’s ntgrate! 
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=

+

0%
landfill

ZOUT + ZAND + KALK 19%
NON-

HAZARDOUS
ADDITIEVEN

41%
VINYL

100%
van onze gebruikte 

energie komt van onze 
eigen zonnepanelen. 

 

57%
ZOUT

100%
hernieuwbare 

ntgrate
energie

21%
KALK

7%
ZAND

15%
GERECYCLEERD 

PET

GREENFELT
BACKING

51,37%
NATUURLIJKE

 GRONDSTOFFEN

15% 
GERECYCLEERD

MATERIAAL

66,4%
van onze oplossingen komt van natuurlijke 
grondstoffen of van 
gerecycleerd materiaal 
 
Let’s ntgrate! 

100%
van ons afval wordt 
bij erkende partners 
gerecycleerd. 
 
Let’s ntgrate! 

100%
Ntgrate is 100% 
recycleerbaar en wordt 
in oa. kunststof rijplaten 
verwerkt. 
 
Let’s ntgrate! 

66,4%

100%
recycleerbaar

100%
productieafval 
gerecycleerd
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Recyclability

Dankzij nieuwe technologieën kunnen we steeds doordachter en zuiniger 
omgaan met onze gebruikte grondstoffen. We zetten in op circulaire en 
state-of-the-art sustainable solutions om steeds milieuvriendelijker te 
produceren. In onze productieprocessen verhogen we voortdurend het 

aandeel gerecycleerd materiaal. 
Daarnaast is ntgrate permanent bezig met het integreren van het  

'reduce, recycle, reuse' principe.

100%
productieafval 
gerecycleerd
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Re
duce Recycle

Reuse

Reduce 
Bij ntgrate ontwikkelen we op basis van geweven vinyl oplossingen die er goed uitzien (en dus de 
architecturale waarde van een gebouw verhogen), maar die ook functioneel zijn. Op die manier 
verbeteren onze producten de woon- en werkomgeving van de gebruikers.

Het is onze ambitie om dat te doen met een minimale impact op de natuur en haar aanwezige 
grondstoffen. We nemen al onze productieprocessen stelselmatig onder de loep om het verbruik van 
grondstoffen verder te reduceren.

We streven naar zero waste en zijn continu op zoek naar technische innovaties die dat mogelijk 
maken.

Snijafval beperkt tot absoluut minimum 

Nieuwe generatie Greenfelt tegels : 33% gewichtsreductie

Gebruik van regenwater 

Gebruik van zonne-energie (reductie van 250 ton CO² per jaar)

Verwarming  en koeling dmv. geothermie

Gebruik van windenergie

SUSTAINABILITY 

ACOUSTICS

DESIGN

Reuse
Gebruikte ntgrate tegels kunnen 
teruggenomen worden, 'reused' en zo een 
2de leven leiden! 

Tegels kunnen na recuperatie en sortering 
opnieuw gebruikt worden.

Recycle
We streven ernaar om het afval van onze productie te reduceren tot 'zero waste'. Daarnaast geven 
we ons snij- en productieafval een tweede leven. Zo vermijden we onnodige afvalverwerking door 
landfill of verbranding. 

Wij verzamelen niet alleen ons eigen afval, maar moedigen onze partners (zoals plaatsers en 
aannemers) ook aan om hun restafval te verzamelen in microbins, die ze bij ons kunnen 
retourneren. We recycleren dat verzamelde afval en hergebruiken het in tal van producten. 

Om te garanderen dat de grondstoffen correct hergebruikt worden, werken we samen met 
geregistreerde en professionele recyclagecentra.
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RECYCLE
REDUCE
REUSE
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Rating systems
   

Meten is weten. We kunnen onze inspanningen op het vlak van duurzaamheid 
effectief aantonen aan de hand van onze behaalde certificaten. 

Zo ben je zeker dat jouw ntgrate vloer duurzaam geproduceerd wordt en dat we 
de geldende normen op het vlak van milieu en luchtkwaliteit niet alleen behalen, 

maar vaak ook overtreffen.

We geloven in het principe van 'walk the talk' en geven graag zelf het goede 
voorbeeld. Met onze eigen kantoren en productieafdeling behaalden we de 

BREEAM excellent score (pg. 46). Een belangrijk element daarbij was natuurlijk 
de integratie van onze eigen ntgrate vloeren en akoestische wandbekleding.
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categorie item credits

Gezondheid en welzijn HEA2 - Luchtkwaliteit binnen 2

HEA4 - Thermisch comfort 1

HEA5 - Akoestische prestaties 1

Management MAN2 - Kost en planning levenscyclus 1

MAN4 - Inbedrijfstelling en oplevering 1

Energie ENE1 - Vermindering energie- en koolstofverbruik 1

Materialen MAT1 - Impact op milieu gedurende de levenscyclus 3

MAT5 - Ontworpen voor duurzaamheid (robuuste materialen) 1

Afval WST1 - Afvalbeheer op de bouwplaats 1

WST4 - Speculatieve afwerking 1

WST6 - Functioneel aanpassingsvermogen 1

Totaal 14

14 BREEAM credits
 

BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT METHOD 
BREEAM is de certificeringsmethode voor een duurzaam gebouw. Onze kantoren en productie zijn 
BREEAM-gecertificeerd. Ze overschrijden de geldende nationale normen op vlak van duurzaamheid 
en impact op het milieu.  Het BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment 

Method) certificeringssysteem beoordeelt als kwaliteitslabel het totaalconcept van het gebouw. 
Het specificeert 10 hoofdcategorieën waarop het gebouw wordt beoordeeld. Credits worden voor 

elke categorie toegekend en gewogen om zo een eindscore voor het gebouw te genereren - de 
uiteindelijke beoordeling kan variëren van “voldoende” tot “uitzonderlijk”.

Bij ntgrate kunnen we je (als één van de eerste Belgische vloerenmerken) adviseren om jouw 
BREEAM certificering te behalen. En daar zijn we trots op!

Met onze vloeroplossingen kan je maar liefst 14 BREEAM credits behalen. Die haalbaarheid 
werd geanalyseerd en bevestigd door een onafhankelijk en gekwalificeerd ingenieursbureau. 
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12 LEED credits
 

LEED staat voor Leadership in Energy and Environmental Design, komt van origine uit Amerika en 
bepaalt de duurzaamheidsprestatie van een gebouw. 

 
LEED-categorieën zijn gespecificeerd in 9 verschillende hoofdtopics, met meerdere credits, 

waarop het gebouw wordt beoordeeld. Het LEED-certificeringsproces maakt gebruik van een 
puntensysteem om de milieuvoordelen van een gebouw te bepalen. 

Er zijn verschillende beoordelingssystemen voor woningen, bedrijfsgebouwen, interieurrenovaties, 
scholen, buurtvoorzieningen en andere bouwprojecten.  

 
Door gebruik van ntgrate-vloeren kunnen 12 LEED-credits worden behaald. 

categorie item credits

Energie & sfeer (EA) Energieprestaties optimaliseren 1

Materialen en bronnen (MR) Levenscyclus van het gebouw - Impactreductie 2

Openbaarmaking en optimalisatie van bouwproducten  
- milieuproductverklaringen 1

Openbaarmaking en optimalisatie van bouwproducten  
- inkoop van grondstoffen 2

Openbaarmaking en optimalisatie van producten
constructie - ingrediënten gebruikte materialen 2

Kwaliteit van de  
binnenomgeving (EQ) Materialen met lage emissie 1

Afval Beoordeling van de binnenluchtkwaliteit 2

Akoestische performantie 1

Totaal 12

SUSTAINABILITY 

ACOUSTICS

DESIGN
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Lead by example
 

BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT METHOD 
Het BREEAM certificeringssysteem beoordeelt als kwaliteitslabel het totaalconcept van 

een gebouw. Het gebruikt 10 hoofdcategorieën in de beoordeling. Onze kantoren en 
productie zijn BREEAM gecertificeerd. Alle Breeam maatregelen zijn BOVENWETTELIJK en 
vrijwillig. De ntgrate gebouwen overschrijden ruimschoots de geldende (inter)nationale 

qua duurzaamheid en impact op het milieu.

Behaal met ntgrate 14 BREEAM credits (pg. 41). 

1 Energie Onze productie en gebouwen zijn energiezuinig. De energie die nodig is komt van 
de eigen zonnepanelen of van hernieuwbare bronnen.

2 Daglicht We maken maximaal gebruik van daglicht in onze kantoren en productie. Onze 
eigen ntgrate vloer- en wandbekleding dragen daaraan bij. 

3 Regenwater We vangen regenwater systematisch op en zetten het duurzaam opnieuw in.

4 Logistiek Ntgrate ontwerpt, produceert en stockeert alles lokaal. Zo vermijden we onnodig 
transport.

5 Smart LED Slimme verlichting met daglichtdetectie.

6 Akoestiek Onze eigen kantoren zijn uiteraard uitgerust met akoestisch dempende ntgrate 
geweven vinylvloeren en -wanden.

7 Ventilatie Geoptimaliseerd om met natuurlijke ventilatie een goede luchtkwaliteit te 
garanderen.

8 Lichtreflectie Dankzij de combinatie van daglicht en ntgrate vloerbekleding met hoge 
lichtreflectie, is gebruik van artificieel licht in de kantoren amper nodig.
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Noble Benjamin

B
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Brite Lite selectie 
   

De lichtreflectiewaarde of Light Reflectance Value (LRV) 
geeft aan in welke mate licht reflecteert vanaf een oppervlak. 

Een lichtontwerper gebruikt die LRV-waarden om de meest 
geschikte verlichting te selecteren. Dat is belangrijk, want in een 
kantooromgeving is verlichting goed voor de helft van het totale 
energieverbruik. Een slim interieurontwerp biedt dan ook directe 

economische en milieuvoordelen.  
 

Na tests door een erkend testcentrum maakten we onze Brite 
Lite selectie. Dat zijn ntgrate vloeren met de hoogste LRV-score.

Op de volgende 2 pagina's ontdek je onze Brite Lite selectie.

SUSTAINABILITY 

ACOUSTICS

DESIGN
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Oliver LRV 25,1

brave

Luce LRV 25,0 Charles LRV 24,8 Sam LRV  23,5

fair

Noah LRV 27,0Myrthe LRV 36,3

Pia LRV  22,0

Amber LRV  21,3

Naomi LRV  30,8

Aurore LRV 43,9 Celine LRV 24,3Astrid LRV  30,8 Aurelie LRV  33,4Alice LRV  42,2

Dahlia LRV 29,2 Ella LRV  32,0 Gwen LRV 43,6Florence LRV 28,2 Helena LRV  44,1

Laura LRV  32,4

Jasmin LRV  42,2

Liam LRV  33,9 Lucas LRV 41,3

Ellis LRV 28,0

gentle

crisp

Peter LRV 20,7

noble

Mulan LRV 32,1Jacqueline LRV 24,9 Lily LRV  21,6 Madeleine LRV  20,5

Theodore LRV  27,3

Benjamin LRV  27,3 Sylvère LRV 26,4

Willem LRV 27,7

wild

Leon LRV  22,4 Julia LRV   26,1

sage

David LRV 21,1 Octavie LRV 38,7

sharp

Pearl LRV 43,7Blanca LRV 24,6 Claire LRV 36,5

shy

Fee LRV 49,2 Nina LRV 26,2

soft

Tess LRV 31,3Daniël LRV 21,8 Sophie LRV 41,9

strong

Luca LRV 25,0Lea LRV 27,9 Andreas LRV 21,6
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Well-being
 

Onze ntgrate vloerbekleding draagt bij tot een gezonde leef- en werkomgeving. 

ASTMA & ALLERGIE
Ntgrate vloeren doen het beter dan de normen die Europa oplegt over de kwaliteit van de 
binnenlucht. Ook de uitstoot van VOC's (volatile organic components) ligt ver onder de 

bestaande norm.

GEEN GEVAARLIJKE STOFFEN
Onze producten bevatten geen additieven zoals ftalaten of zware metalen.

HYGIËNISCH 
Daarnaast zijn onze vloeren heel eenvoudig te onderhouden. Reiniging gebeurt gewoon met 

water, zonder detergenten. (pg. 80)

AKOESTIEK
We zijn steeds omgeven door geluid. Dit zorgt vaak voor afleiding en stress. 

Een goede akoestiek = een betere gezondheid en een verhoogde productiviteit (pg. 55) !

KLEUR
Wat is jouw 'color of wellbeing'? De juiste kleur voor de juiste mood. Word rustig met onze 

Fair Dahlia of ga voor passie met Fair Suri. Ook kleur heeft invloed op je stemming. 

GECERTIFICEERD 
Ervaar zelf hoe ntgrate kan bijdragen aan jouw well-being, door een bezoekje aan ons

Experience Center in Kortrijk (BE) (pg. 188).  
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Akoestiek

Een omgeving waar medewerkers productief en gelukkig kunnen werken, staat of 
valt met akoestiek. Daar bestaat geen wondermiddel voor: goede akoestiek is een 
samenspel van verschillende elementen. Als (interieur)architect wil je die al in de 

ontwerpfase kunnen aanpakken. Want de bouwheer of eindgebruiker verwacht van 
jou een geïntegreerde totaaloplossing. Akoestiek heeft trouwens een directe impact 

op jouw well-being.

 
We love to ntgrate! 
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akoestiek 
 

Beheersing van galm en spraakverstaanbaarheid 
Moderne, strakke architectuur kan dan wel ‘in’ zijn, op het vlak van galm is ze vaak nefast. Galm is een 
gevolg van te weinig akoestische absorptie. Het is belangrijk om in een ruimte genoeg absorberende 
materialen te gebruiken, als aanvulling op harde materialen zoals glas en beton. Zo kan je de galmtijd in 
kantoren en vergaderzalen beperken tot 0,8 seconden. Een hogere nagalmtijd heeft een invloed op de 
verstaanbaarheid van een spreker. 

Geluidsisolatie 
Het ‘open plan’ office is een aantal jaar een trend geweest. In zo’n concept is er zo weinig mogelijk 
geluidsisolatie nodig. Dat er (bijna) geen barrières zijn, zou beter zijn voor de communicatie en teamspirit. 
In werkelijkheid ligt de productiviteit van kantoorwerkers in zo’n open office gemakkelijk tot 40% lager 
dan bij werknemers die in een discretere omgeving werken. Door dat inzicht hebben heel wat architecten 
en leidinggevenden het ‘open plan’-concept opgegeven. Ze beseffen meer dan vroeger het belang van 
uitstekende geluidsisolatie, zeker als werknemers zich moeten kunnen concentreren of vertrouwelijke 
gesprekken voeren. 

Beheersing van het achtergrondgeluid 
Het achtergrondgeluid – bijvoorbeeld van ventilatie – mag niet te luid zijn, want dat werkt irritaties op. 
Anderzijds heeft te weinig geluid ook een nadeel: als het té stil is, word je gemakkelijker gestoord door 
anderen en verlies je een deel van je privacy. Het ideale achtergrondgeluid kan je niet bewust horen; je 
kan ook niet aanduiden waar het precies vandaan komt. Maskeergeluid moet daarnaast ook aangenaam 
overkomen, en is het liefst niet directief. 

Lay-out en akoestische zichtlijnen 
Een geluidsbron, ook menselijke spraak, komt nog storender over als je de bron ervan ziet. Tegelijk is het 
wel belangrijk dat er interactie mogelijk is, zowel visueel als auditief. Tussenschotten tussen het meubilair 
kunnen een oplossing zijn, zeker voor grotere werkplekken met meerdere mensen. Ze kunnen de zichtlijnen 
beperken en het toch mogelijk maken dat medewerkers met elkaar interageren. Een grondige lay-
outstudie van de kantoorinrichting is een grote meerwaarde om die elementen met elkaar te verzoenen.

Look-and-feel 
De inkleding van kantoren en vergaderruimtes – denk aan het meubilair, de wanden of de vloer – is vaak 
heel clean. In een professionele setting klinkt dat positief, maar tegelijk heeft het ook de connotatie ‘kil’. In 
een té clean kantoor willen werknemers en klanten niet langer blijven dan nodig. 

Onderschat zeker de invloed niet van de look-and-feel op het akoestisch welbevinden. Kantoorwerkers 
in een strakke, cleane omgeving zullen eerder verstaanbare spraak van anderen opvangen dan in een 
warmere omgeving. Hoe een kantoor eruitziet, is ook bepalend voor het bedrijfsimago. Baseer je keuzes 
dus op die van de (akoestische) ontwerpingenieur én op de inzichten van de interieurarchitect.

ABC
van

akoestiek

Absorberen
Blokkeren
Coveren

De drie eerste elementen, de 'harde'akoestische 
aspecten worden soms ook wel het ABC van 
akoestiek genoemd. Die staan naast de twee 'softe' 
of 'psychoakoestische' aspecten. 

ntgrate akoestische 
oplossingen  

- oorverdovend stil

Ntgrate is continue op zoek naar akoestische totaaloplossingen en speelt met zijn totaaloplossingen in op het 
aspect A (absorberen). Een goede akoestische ruimte wordt niet enkel door de vloerbekleding maar evenzeer 
door de wand- en plafondoplossingen, meubilair, verlichting,...  bepaald. Als geïntegreerde oplossing biedt 
ntgrate dan ook verschillende producten aan die bijdragen tot een goede akoestiek. Ntgrate is trendsetter in 
akoestische design oplossingen op basis van geweven vinyl.

1. Vloerbekleding
Een goede akoestiek in vloerbekleding wordt bepaald door de combinatie van absorptie, 
contactgeluidsreductie en drumsound (loopgeluid). Ntgrate kijkt hiervoor steeds voor de best mogelijke 
akoestische waardes gebaseerd op duurzame en gerecycleerde producten.  

Greenfelt 
Onze innovatieve vloer met ecologische backing uit gerecycleerd materiaal. De high-tech Greenfelt backing 
is een must voor een optimale geluidsbeleving. Echo en galm worden gereduceerd en voetstappen optimaal 
gedempt. 
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Flat vinyl
flooring

ntgrate
Greenfelt

Absorptie (ISO 354)

Door de textielstructuur van de ntgrate 
vloerbekleding wordt een hoge akoestische 
absorptiewaarde van 0,15 (15%) bereikt. 
Dat is 300% meer geluidsabsorptie 
dan bij een conventionele vlakke vinyl 
vloerbekleding.

TIP !  
In combinatie met onze 
akoestische wandoplossingen 
bereik je een nog hogere 
akoestische absorptie in een 
ruimte.

15%
absorptie

GEABSORBEERD
GELUID

OVERDRACHT
GELUID

GEREFLECTEERD
GELUID

INKOMEND 
GELUID

Contactgeluidreductie (ISO 10140-3)

Contactgeluid is het geluid dat je 
waarneemt in de onderliggende 
ruimte. Ntgrate biedt jou zijn Greenfelt 
akoestische oplossing aan met een 
contactgeluidreductie tot 22dB. Dit met 
een hoogte van slechts 5,2 mm. De Soft 
collectie (onderdeel van de CORE reeks) 
komt standaard met een akoestische 
backing van 22 dB en maakt deel uit van 
het ntgrate Quick Ship gamma (pg. 90)

Flat vinyl
flooring

Flat vinyl
flooring

+ underlay

ntgrate 
Greenfelt

OVERDRACHT
GELUID
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Ons standaard beschikbaar Greenfelt assortiment bereikt een waarde van 67dB voor 
het loopgeluid. Niet te onderschatten gezien het loopgeluid een logaritmische waarde 
is. Elke 3dB betekent een halvering van het waargenomen geluid, of verdubbeling van 
het comfort. Dit houdt in dat op onze Greenfelt 22dB 20 personen éénzelfde geluid 
produceren als 1 persoon op een conventionele vlakke vinyl vloerbekleding. 

67dB

Flat vinyl
flooring

Greenfelt
22dB

Greenfelt
19dB

LOOPGELUID

Ntgrate spendeert speciale 
aandacht aan het loopgeluid 
van de Greenfelt flooring. Een 
vaak onderschatte en vergeten 
akoestische waarde met 
betrekking tot vloerbekleding. 
Niets zo vervelend als het 
geluid van voetstappen 
doorheen een hotel, winkel of 
kantooromgeving.

1
Aantal mensen die 
een zelfde hoeveelheid 
loopgeluid creëren 
(80dB in dit voorbeeld) : 

Greenfelt
22dB

Greenfelt
19dB

Flat vinyl
flooring 10 20
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Fair Miguel

 
Print Acoustics

Fair Ginger

Fair Ginger

 
↕Print Acoustics
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Een goede akoestisch werkende vloerbekleding is alvast een slimme keuze maar vaak onvoldoende om een 
(kantoor)ruimte akoestisch aangenaam te maken. Ntgrate zorgt voor de totaaloplossing door akoestische 
producten in geweven vinyl op de markt te brengen die zowel op akoestisch niveau als op design niveau een 
toegevoegde waarde hebben. De totaaloplossing kan je uitgebreid ervaren in ons Experience Center te Kortrijk 
(BE).  

Met ntgrate akoestisch absorberende wandpanelen creëer je een unieke totaalbeleving.  
De geweven toplaag geeft ze een uniek uiterlijk en zorgt samen met onzichtbare perforaties voor een 
perfecte geluidsabsorptie waarbij 90% van het geluid geabsorbeerd wordt (α-waarde 0,9). 

De panelen zijn slechts 1 cm dik maar absorberen echter perfect het geluid! Dankzij hun beperkte dikte zijn ze 
bovendien overal eenvoudig toepasbaar. 
 
Een ander pluspunt: ze zijn stootvast en afwasbaar.
Verkrijgbaar op 3,03 meter hoogte en 0,64 meter breedte. 

3. Akoestisch absorberende deurpanelen
Denk outside the box en gebruik onze akoestische panelen als deurpanelen. Je bereikt meteen een mooie 
akoestische oplossing en dit met een uniek design effect. De deuren zijn afwasbaar en stootvast en bieden 
mogelijkheid tot ventilatie. Ook geschikt voor bvb. verbergen van  audio- of keukenapparatuur.  
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Wens je een combinatie van verlichting, akoestiek en design, waar je verlichting helpt bij het absorberen van 
geluid? Ook dan kan ntgrate je verder helpen. Wij integreren met plezier onze akoestische oplossingen in bvb 
onderstaande designvolle verlichting.  

 
Vraag onze adviseurs naar onze akoestische toepassingen. 

Let's ntgrate!  

ZUMI light and acoustics
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Design
Met ntgrate verleg je je grenzen. Logisch, want aan de basis van onze 

oplossingen ligt een grenzeloze zoektocht naar inspirerende trends. Wil je 
een vernieuwende vloer? Kijk dan vooral buiten de lijnen.

Onze designers en technici gingen op stap met trendwatchers, 
modeontwerpers en kleurexperten. Overal ter wereld deden ze inspiratie 

op: van retrofotografie in Berlijn tot moderne kunst in New York. Het 
resultaat? Een uitgebreide collectie vloerbekleding met uitgesproken 

vormen, kleuren en karakters.

Als architect of klant kan je de patronen en
kleuren combineren zoals jij dat wil, op maat van jouw project. 

TRIBE | CLAN | CREW | CORE
 

We love to ntgrate! 
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Our design secret
 

ntgrate volgt niet alleen trends maar creëert ze ook. 
Onze dessins zijn jacquard geweven, organische patronen, geïnspireerd op 

natuurelementen.  Rechtlijnig, tijdloos, organisch, natuurlijk of wild. 

Onze gelijke verdeling tussen ketting en inslag zorgt 
voor een oneindig aantal creatieve mogelijkheden. 
Een gelijke verdeling zorgt tevens voor eenzelfde 
slijtageweerstand in beide richtingen, onafhankelijk van 
het looppatroon in een ruimte.

Kleur
Deze gelijke verdeling biedt ntgrate de mogelijkheid om kleuren te weven die ketting- of 
inslagdominant zijn.  Gecombineerd met het dessin creëren we zo naast de traditionele, 

neutrale kleuren een grote variatie aan volle en rijke kleuren. 

Dankzij ons on demand en in-house 
exclusief Masterbatch programma 
maken we jouw kleur op maat!
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Collecties
 

Onze nieuwe collectie is gebaseerd op hedendaagse en toekomstige trends. Wij creëerden alvast 
4 'moods' met matching kleuren en met een eindeloze variëteit in patronen en legmogelijkheden. 

Een soort leidraad doorheen onze meer dan 100 referenties. Maar laat vooral je creativiteit niet 
beteugelen en ga zelf aan de slag om de perfecte match te maken met jouw project. 

4 COLLECTIES : MEER DAN 100 REFERENTIES

Zachte, aardse tinten en organische vormen refereren naar de natuur. 
Tribe heeft voeling met de aarde, diepgeworteld of reikend naar de 
zon.

Tribe

Dankzij de evenwichtige, rustgevende beige- en grijstinten uit de Clan 
reeks word je helemaal zen. 
Sereen, kalm en met een leuke Scandinavian design vibe.
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Crew

Buitenaardse schoonheid. De Crew collectie neemt je mee naar een 
andere dimensie. Met mistig parelgrijs en galaxy lavendel.
Space it up!

Fair Florence

Core

Soft Tess

Greenfelt
22dBQUICK

SHIP

D
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n

De Core collectie is een tijdloze collectie. Steeds toepasbaar en 
combineerbaar in hedendaagse of klassieke interieurs. Vraag zeker 
naar onze Quick Ship service bij het bestellen uit onze Core collectie.
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Versatile Bean |  Fair Aurore
Versatile Bean |  Fair Oceane 
Versatile Bean |  Fair Melvin

Star
538 mm
538 mm

Hex
577 mm 
500 mm

Flowerz
749 mm 
865 mm

Bean  
649 mm 
440 mm

Frame 
570 mm
477 mm

Plank 
1000 mm 
250 mm
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Versatile
 

Anders dan anders, dat is het minste wat je van Versatile kan zeggen. Om je vloer extra 
karakter te geven, creëerde Belgisch designer Gerd Couckhuyt een pittige collectie met 5 
snijvormen: van het gedurfde Bean tot het futuristische Flowerz. Speel met de vormen en 

legrichting tot de puzzel past.

Versatile. Be a rebel!

Snijvormen
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Versatile Hex | Fair Fleur
Versatile Flowerz |  Fair Viola 
Versatile Flowerz |  Fair Antoinette
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VIOLET PURPLE

DENIM BLUE

DANDELION YELLOW

YOUR OWN SPECIAL 
COLOR? BE A REBEL! 
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Be a rebel
 

David Bowie was lyrisch over zijn rebellie. Hij moedigde mensen aan om op reis te gaan in hun eigen 
rebelse hoekje, en om terug te komen met een rebelse blik in de ogen en een hoofd vol ideeën en 

kleuren. Daar kunnen we ons bij ntgrate helemaal in vinden.

Ben je op zoek naar iets anders dan de kleuren en dessins in ons gamma? Dan maken we voor jou 
een kleur op vraag. Spring uit de menigte, realiseer je droomkleur of verwerk je bedrijfskleuren in 

jouw ntgrate vloer- of wandbekleding.

Be a rebel!

On demand

SUSTAINABILITY 

ACOUSTICS

DESIGN
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Cleanability
 

Happy and easy cleaning.
Het onderhoudsgemak is een cruciaal aspect bij het kiezen van een vloer. Het maakt niet uit 

hoe vaak de vloer wordt belopen, deze moet net en schoon blijven. Dit is een belangrijke reden 
om voor geweven vinylvloeren te kiezen.  

De opbouw en samenstelling van een ntgrate vloer zorgt ervoor dat deze eenvoudig te 
onderhouden is. De vloer is ondoordringbaar en uiterst stevig en slijtvast. Hierdoor is de vloer 
uiterst geschikt voor zowel nat schoonmaken als het schoonmaken met reinigingsmachines. 

Vlekken zijn eenvoudig met lauw water te verwijderen.

Met stofzuiger, schrobborstel, water en een minimale dosis vlekverwijderaar voer je bijna al het 
onderhoud van je ntgrate vloer uit. 

Een goed onderhouden vloer draagt bij tot perfecte hygiëne en een goede luchtkwaliteit.
 

Let's ntgrate! 

ntgrate Textielvloer

Akoestisch superieur

Zachte look & feel

Luxueuze uitstraling

Warm voetcomfort

Geschikt voor vloerverwarming

Modulair*

Geschikt voor mechanische reiniging 

Nat onderhoud met enkel water

Geen loskomende vezels na machinaal 
onderhoud

Kleurvast

Reiniging zonder detergent

Eenvoudig verwijderen vlekken

Verwijder tot 99% van alle stof, bacteriën,...

Antibacterieel

Geniet van alle voordelen van een comfortvloer maar niet van de nadelen dat een textielvloer 
met zich meebrengt : 

* Eenvoudig te herstellen zonder schade aan geëgaliseerde ondervloer dmv. tackifier lijm
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Hoe kan een ntgrate vloer de luchtkwaliteit verbeteren? 
Naast voldoende ventilatie? 

2000/cm3 
In elk kantoor dwarrelen gemiddeld 2000 
ultrafijnstof deeltjes rond. Per cm3! Dit fijn 
stof is schadelijk voor de gezondheid en leidt 
tot ademhalingsproblemen, vermoeidheid, 
hoofdpijn, irritatie,...  Gemiddeld krijg je als 
mens 2 lepels fijn stof binnen per dag.

HARDE VLOER

NTGRATE

ntgrate geweven 
structuur
Een ntgrate vloer trekt stof naar 
zich toe en houdt het vast. Zo 
verminderen we het inademen van 
natuurlijke allergenen zoals bvb. 
huisstofmijt. 

Bovendien zijn alle ntgrate 
oplossingen hypoallergeen en 
antibacterieel.

Meer dan 85% van onze tijd brengen we binnenshuis door. De luchtkwaliteit binnen is echter slechter 
van kwaliteit en bevat meer luchtvervuilende stoffen en allergenen. Fijnere deeltjes dringen door in ons 
ademhalingsstelsel en brengen ernstige schade aan. Langdurige blootstelling kan zelf hart- en vaatziekten en 
kanker veroorzaken. Hoog tijd om hier rekening mee te houden. 

Is hypoallergeen en antibacterieel

Vangt stof op en houdt het vast

Kent de laagste emissie in de bouwsector (VOC's)

Bevat geen gevaarlijke weekmakers

Een ntgrate vloer

De gestelde norm voor fijn stof binnen is 50 µg/m³. 
De gemiddelde hoeveelheid fijn stof in een kantoor met harde vloer is 2x hoger dan bij een ntgrate vloer. De 
vooropgestelde norm wordt dan ook overgeschreden. Kantoren met een ntgrate vloerbedekking scoren met  
30,4 µg/m³ aanzienlijk lager en binnen de norm.

bron : Deutsche Allergie- und Asthmabund

normwaarde

Harde vloer ntgrate vloer
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Een correct onderhoud is jouw garantie op een verhoogde levensduur en een perfecte hygiëne. 
En je vloer behoudt zijn prachtige esthetiek en originele kleur. Al onze oplossingen zijn immers 
kleurvast. 

 

Handel proactief!
Investeer in een goed 
vuilopvangsysteem. Hiermee vang je tot 
85% van het vuil op. Voorkomen blijft, 
ondanks het onderhoudsgemak van een 
ntgrate vloer, beter dan genezen. 

1 Nat vuil Een outdoor tapijt/mat vangt nat vuil op.

2 Klevend vuil Een (eventuele) borstelzone verwijdert klevend grof vuil.

3 Stof Een wasbare vuilvangmat vangt resterend stof, aarde,... op.

Intensiteit verkeer
De vuillast is afhankelijk van de 

inplanting in het gebouw. Zones 
dichter bij de ingang vereisen vaker 
onderhoud. Een schoonloopzone en 

vuilopvangsysteem helpen bij het 
preventief schoonhouden van jouw 

kantoor, shop, lobby,... 

Preventie
Enkele preventieve maatregelen verminderen de nood aan periodiek onderhoud. 
Sommige ruimtes worden intensief gebruikt, andere minder. Het is verstandig het onderhoudschema 
hier op af te stemmen en enkele preventieve maatregelen te implementeren zoals een 
schoonloopzone en vuilopvangsysteem. In druk belopen zones kan men kiezen voor een donkerdere 
tegel met onregelmatig patroon.

INGANG

Reinigen

   
 Dagelijks onderhoud
Stofzuigen is perfect als dagelijks onderhoud. Een eventuele vlek 
verwijder je onmiddellijk en eenvoudig met een proper doek en 
wat water. 

   
 Periodiek onderhoud
In bepaalde situaties is een grondige 
mechanische reiniging nodig. De interval is 
afhankelijk van de vuillast en toepassing. 

Dankzij de multi-layer samenstelling 
absorbeert ntgrate 3D geweven vinyl 

vloerbekleding geen water en is het 
waterondoorlaatbaar.  

Regeneratie
Een slecht onderhouden vloer? Of vuil na een verkeerd onderhoud? Geen nood, een ntgrate 
vloer kan door een professionele reiniging naar quasi nieuwstaat hersteld worden.

categorie geweven vinyl textiel

Verwijderen vlekken Meeste vlekken kunnen zonder detergent 
eenvoudig verwijderd worden. Vaak grondige reinigingsprocedure nodig.

Resistent Geen absorptie van vuil of vloeistof door 
waterondoorlatende backing. Gevoelig voor vuil

Uiterlijk
Door onmiddellijk verwijderen van vlekken 
blijft de vloer ook tussen de onderhouds-
beurten door, er mooi en netjes uitzien.

Grondig onderhoud voor verwijderen van 
vlekken is nodig : vloer ziet er vuil uit in 
tussenperiode.

Kosten Minder periodiek onderhoud nodig. Vereist meer frequent onderhoud.
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Fair Amber
Fair Myrthe

Fair  Aurelie
Fair  Florence

Sage David

Fair Aurelie
Fair Florence
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DAGELIJKS ONDERHOUD
Dag na dag, maand na maand, jaar na jaar... steeds proper en fris. 

Seamability

Ntgrate tegels kan je zo goed als naadloos leggen.  
Heb je het liever opvallend? 

Dan kan je de naden evengoed accentueren door te spelen met kleur, 
legrichting en dessin.

Design know-how to create seamability.
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Bold Pierre
Bold Stan Shy Fee 
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Service
Met geweven vinyl van ntgrate heb je een kwaliteitsproduct in handen (of beter: onder je voeten). 
We voeren kwaliteitscontroles uit in elke fase van de productie.  Daardoor kunnen we een perfecte 
kleuregaliteit en jarenlange slijtweerstand garanderen. En bij zo’n topvloer hoort natuurlijk ook een 

perfecte service.

• Heb je een vraag over de plaatsing of wens je technisch advies?  
Je vaste contactpersoon staat altijd voor je klaar. Jouw ‘ntgrater’ volgt je project mee op en heeft 

alle knowhow in huis. Zo ben je snel en vakkundig geholpen.

• Twijfel je tussen twee collecties of kleuren? 
Wil je alle technische details kennen? We bezorgen jou met alle plezier de gepaste stalen, 

bestekteksten en technische fiches. Zo kan jij geïnformeerd de juiste keuze maken en ben je zeker 
van het eindresultaat waarvan je altijd al hebt gedroomd.

• ntgrate focust ook op het vervolg van het traject 
Een vlotte en persoonlijke dienst-na-verkoop.

• Jouw garantie op een perfecte plaatsing?
Voor een zorgeloze voorbereiding en perfecte plaatsing volgens de regels van de kunst adviseren we 

jou graag de juiste gecertificeerde partners. 

• Bewijs van onze service? 
Onze wereldwijde aanwezigheid en steeds groeiend klantenbestand.

Quick ship
Soms moet het snel gaan. En dan staat ntgrate voor je 
klaar met een strategische stock van commerciële dessins 
en kleuren. Deze vloeren met Greenfelt 22dB backing 
kunnen naadloos geplaatst worden, zijn klasse 33 gekeurd,  
brandbestendig en scoren beter dan de geldende normen. 



092 093

What kind  
of person 
are you?



094 095
Crisp Rosa

Tribe.
Follow your nature.
 

Ontmoet de ambachtelijke stam van 
de familie: Tribe. Met Tribe ervaar je de 
natuurlijke warmte van aardse tinten en 
organische vormen. We leefden eeuwen in 
het woud. Diep vanbinnen herkent je ziel de 
patronen en kleuren van toen. 



096 097
Fair Naomi

Fair Aurelie
Fair Ginger

T
ri

b
e

Fair play.
 
Rechtlijnig en eerlijk. Jij wringt 
je niet in bochten. Jij gaat recht 
door zee. Jouw design is wat het is: 
duidelijk afgebakend. Dit subtiele 
raster brengt orde in de chaos. Was 
elk lijnenspel maar zo overzichtelijk.

Fair. I'm straight with a twist.



098 099

Fair Esmée 
Fair Hazel
Noble Melvin

Amber Ginger ArthurSienna

Myrthe Chloé HazelPia

Aurelie Lana EbonyNaomi

Meet the fair  
part of our family. 50x50 

centimeter
2,00

meter

T
ri

b
e



0100 0101

mijn  
naam is  

Lana
 

hello

Zoet en zacht. Zoals framboosrode vruchten 
je tuin opfleuren in de zomer, zo geef ik kleur 

aan je interieur.

Fair Lana



0102 0103
Gentle Oliver

T
ri

b
e

Gentle.
Be honest. Be true. 
Just be.
Eenvoud en rust. Daar hou jij van. Het patroon van je 
leven is zo al druk genoeg. Werk. Familie. Vrienden. De 
woelige storm van overdag mag in jouw huis stilvallen 
tot een kalme zeespiegel. Een open zicht, zo ver je 
kijken kan.

Gentle. Voor 'gentlemen' en 'ladies'.



0104 0105
Gentle Ellis

AnnaOliver GraceEllis

Meet the gentle  
part of our family. 50x50 

centimeter
2,00

meter

Voor het beste resultaat adviseren wij bij ons Gentle design te werken met rollen 
voor een lineair effect. Werk je liever met tegels? Kies dan voor een dambord 
patroon voor het beste resultaat. 

T
ri

b
e



0106 0107
Noble Willem

mijn  
naam is  
Willem

Prins van Oranje. Zo voel ik mij.  
Ik schrijd voorbij en iedereen bewondert  

m’n subtiele aura.

hallo



0108 0109
Noble Willem Noble Charlotte

T
ri

b
e

Noblesse
oblige. 
 
Jij hebt klasse. Edelmoedig en royaal 
flaneer je door het leven. Altijd op zoek naar 
verfijning en stijl. Dit statig en chique design 
streelt dan ook je zinnen met zijn  
natuurlijke elegantie.

Noble. Jij noemt me elegant. Ik verkies nobel.



0110 0111
Noble Lily

Lily

Willem Edward

Charlotte

Meet the noble  
part of our family. 50x50 

centimeter
2,00

meter

T
ri

b
e



0112 0113

Naam van de vloer 
Naam en locatie van de referentie

Sharp Claire  
Sharp Mauro

T
ri

b
e

Sharpen your 
soul. 
 
Jij kiest altijd de juiste richting. 

Waar anderen links of rechts verdwalen, loop jij 
een eigen weg. De pijlen in het hout vertellen jou 
precies waar je heen wil gaan. Scherp van geest 
schiet je recht op je doel af.

Sharp. Pijlsnel vooruit.



0114 0115
Sharp Claire

PearlClaire

Meet the sharp  
part of our family. 25x100 

centimeter
100x25 

centimeter

T
ri

b
e



0116 0117
Crisp Rosa

mijn  
naam is  

Rosa
 

Koningin van het land. Laat je door mijn 
rode hart misleiden. 

hallo



0118 0119

Naam van de vloer 
Naam en locatie van de referentie

Crisp Rosa Crisp Peter

T
ri

b
e

Jij kleurt de ruimte als een schildersdoek. Jouw 
creatieve karakter spat van je gezicht af. Fel en 
impulsief stort jij al je wilde ideeën in het rond. 
Speels. Spontaan. Vrolijk.  
Dit is geen kladwerk. Dit is kunst. 

Crisp. Spot on.

Spot on.



0120 0121
Crisp Adam

Meet the crisp  
part of our family.

Peter Rosa Adam

50x50 
centimeter

2,00
meter

T
ri

b
e



0122 0123
Wild Julia

mijn  
naam is  

Julia
 

Mijn roots vind je in de oudheid terug 
maar vergis je niet. Ik ben een moderne 
fashionista. Simpel en gesofisticeerd.

hallo



0124 0125
Wild Jade Wild Milo

T
ri

b
e

Go Wild.
 
Avontuurlijk anders. Gedurfd grillig. Trek je 
stoute schoenen aan en loop de wildernis in. 
Jij bent niet als iedereen. Een braaf stilleven? 
Vergeet het.  
Jij verkiest een onstuimig patchwork.

Wild. Kan jij me temmen?



0126 0127

Naam van de vloer 
Naam en locatie van de referentie

Wild Milo

Meet the wild  
part of our family.

JadeLeon

MiloJulia

50x50 
centimeter

T
ri

b
e



0128 0129
Brave Sam

T
ri

b
e

Dare to be 
Brave.
 

Het leven is aan de durvers, de dromers en 
de doeners. Jij doorbreekt elk patroon: woest 
en fel. Voel maar. Meer boomschors dan 
spiegelglas. Laat de anderen maar glad en 
geslepen zijn. Jij bent ruw en ongepolijst. Jij 
bent echt.

Brave. Ga jij de uitdaging aan?



0130 0131
Brave Jack

Meet the brave  
part of our family.

Charles JackLuce

Sam Otto

50x50 
centimeter

2,00
meter

T
ri

b
e



0132 013301320132
Noble Benjamin

01330133

Clan.
Slow down.
 
Buiten raast het leven door. Binnen kom je 
dichter bij jezelf,  in pure eenvoud. Ontmoet 
het zuivere deel van de familie: CLAN. 

 
Zet je neer en ervaar de Scandinavische way of 
life. 

 
Tijd is jouw grootste luxe.



01350134
Fair Aurore

Naam van de vloer 
Naam en locatie van de referentie

Fair Marco

C
la

n

Fair play.
 
 
Rechtlijnig en eerlijk. Jij wringt 
je niet in bochten. Jij gaat recht 
door zee. Jouw design is wat het is: 
duidelijk afgebakend. Dit subtiele 
raster brengt orde in de chaos. Was 
elk lijnenspel maar zo overzichtelijk.

Fair. I'm straight with a twist.



01370136
Fair Noah

Gwen

Jasmin Ella

Liam

Meet the fair  
part of our family.

Helena

Antoinette

Ivo

Nathan

Aurore Celine

Laura

Alice

Noah Matisse MiguelMarco

50x50 
centimeter

2,00
meter

C
la

n



01390138
Noble Mulan Noble Benjamin

C
la

n

Noblesse
oblige. 
 
 
Jij hebt klasse. Edelmoedig en royaal 
flaneer je door het leven. Altijd op zoek 
naar verfijning en stijl. Dit statig en 
chique design streelt dan ook je zinnen 
met zijn natuurlijke elegantie.

Noble. Jij noemt me elegant. Ik verkies 
nobel.



01410140
Noble Balthasar

Benjamin Olivia

Meet the noble  
part of our family.

Madeleine Balthasar RoanMelvin

Theodore

Jutta

MorenaSylvère

Mulan Felix GeorgeJacqueline

50x50 
centimeter

2,00
meter

C
la

n



01430142
Strong Andreas

KLICK
22dB

Strong Dawn

C
la

n

Strong.
My strength, 
your power.
Soms gaat het hard. Je leeft. Je geeft. Je 
zweeft. Meer dan ooit wil je vaste grond 
onder je voeten. Een stevige basis die voelt 
als thuiskomen. Hier kan je jezelf zijn. Stijlvol. 
Elegant. Met een onverwoestbare binnenkant. 



01450144
Strong Graeme

Meet the strong  
part of our family.

Luca

Andreas MaxLea

GraemeDawn

123,5 x 30,5 
centimeter

Standaard met geïntegreerde ondervloer voor een nog snellere plaatsing en de beste 
akoestische waardes (22 dB) !

C
la

n



0146 0147014601460146

Fair Leila 
Fair Raven

01470147

Crew.
Space up life.
 
Stap in een tijdcapsule. Tussen mistig 
parelgrijs en clean lavendel reis je lichtjaren 
hier vandaan. Morgen wordt vandaag. De 
toekomst is nu. Ontmoet het futuristische 
deel van de familie: CREW. Buitenaards mooi.  



0148 0149
Fair Florence

Naam van de vloer 
Naam en locatie van de referentie

Fair Florence

C
re

w

Fair play.
 
Rechtlijnig en eerlijk. Jij wringt 
je niet in bochten. Jij gaat recht 
door zee. Jouw design is wat het is: 
duidelijk afgebakend. Dit subtiele 
raster brengt orde in de chaos. Was 
elk lijnenspel maar zo overzichtelijk.

Fair. I'm straight with a twist.



0150 0151

Fair Falco 
Fair Iris

Lucas Esmée SuriDahlia

Astrid Falco HenriIris

Raven Leila

Florence

Fleur Viola

C
re

w

Meet the fair  
part of our family. 50x50 

centimeter
2,00

meter



0152 0153
Shy Fee

mijn  
naam is  

Fee
 

Rustgevend en zen.  
Mijn zacht karakter bekoort iedereen.

hallo



0154 0155

Naam van de vloer 
Naam en locatie van de referentie

Shy Fee Shy Fee

C
re

w

Call me modest.
Wie jou aanspreekt, ziet een blos op je wangen. 
Dat is geen verlegenheid. Noem het eerder 
bescheiden. Het patroon op je huid is van 
zacht beton. Subtiele kleurnuances geven jouw 
ingetogen ziel een mysterieus karakter.    

Shy. Call me modest. 



0156 0157
Shy Nina

Meet the shy  
part of our family.

Nina BorisFee

C
re

w

50x50 
centimeter

2,00
meter



0158 0159
Sage David

Naam van de vloer 
Naam en locatie van de referentie

Sage David

C
re

w

Challenge me.
 
Jij staat dapper in het leven. Moed stroomt 
door je aders. Scherpzinnig en krachtig ga 
je elk avontuur aan. Soms grillig en fel. Soms 
rechtlijnig en bedachtzaam. Niemand raakt 
jouw ruwe kern van natuursteen.

Sage. Challenge me.



0160 0161
Sage David 

Octavie David

C
re

w

50x50 
centimeter

2,00
meter

Meet the sage  
part of our family.



Sage David

mijn  
naam is  

David
 

Ooit was ik een geliefde koning. Mijn 
turbulente geschiedenis vind je in mijn 

grillig patroon. 

hallo



0164 0165
Bold  Pierre 

Naam van de vloer 
Naam en locatie van de referentie

Bold Pierre

C
re

w

Bold 
and 
beautiful.
 

Jouw leven is geen rechte lijn. Jij danst door je 
dagen. Rond en rond en rond. 

Op de vloer zie je het dynamische ritme van je 
bestaan. Je eindigt waar je begon, in cirkels van 
gepolierd beton.

Bold. The circles of life.



0166 0167
Bold Stan 

Stan Pierre

Meet the bold  
part of our family.

C
re

w

50x50 
centimeter



0168 0169
Sharp Selda

Naam van de vloer 
Naam en locatie van de referentie

Sharp Blanca

C
re

w

Sharpen your 
soul. 
 
 
Jij kiest altijd de juiste richting. 

Waar anderen links of rechts verdwalen, loop jij een 
eigen weg. De pijlen in het hout vertellen jou precies 
waar je heen wil gaan. Scherp van geest schiet je 
recht op je doel af.

Sharp. Pijlsnel vooruit.



0170 0171
Sharp Blanca

BrunoBlanca

Selda Mauro

Meet the sharp  
part of our family.

C
re

w

25x100 
centimeter

100x25 
centimeter



Soft Bob

Core.
The soft & silent touch.
 

Onze Core collectie bevat hedendaagse maar 
tijdloze kleuren op een neutraal dessin die nergens 
uit de toon vallen. Meer info over onze Quick Ship 
service vind je op  pg. 91.



0174 0175
Soft Bob

QUICK
SHIP

Greenfelt
22dB

Naam van de vloer 
Naam en locatie van de referentie

Soft Bernadette

C
or

e

Soft.
 

Creëer met Soft een oase van concentratie. 
Een tijdloze uitstraling met een duidelijk 
dessin. Een perfect evenwicht. 

Soft, in balans met jouw innerlijke rust. 



0176 0177
Soft Tess

Meet the soft  
part of our family.

Sophie Daniël

Tess Bernadette Bob

Joris

C
or

e

50x50 
centimeter

2,00
meter



hospitality.



0180 0181
in-store.



0182 0183
office.



0184 0185

Referenties
ntgrate vind je wereldwijd. 

Onze onderhoudsvriendelijke oplossingen voelen zich overal thuis. Dankzij de unieke 
productvoordelen, het ecologisch en duurzaam karakter en de lange levensduur van onze 

oplossingen zijn we wereldwijd aanwezig in uiteenlopende sectoren. 

ABC TERMINAL Zeebrugge Belgium
Adif Spain
Ageas Portugal
Airbus Madrid Spain
Airbus Toulouse France
Airport Coruña Spain
Akrotiri Beach Hotel Corfu Greece
Albia Aquas de Bilbao Spain
Allseas Marine S.A. Offices Athens Greece
Amazon Head Office Tel Aviv Israel
Apollo Business Park Espoo Finland
Assodivers Elefsina Greece
AstraZeneca Athens Greece
Athens Metro Mall Athens Greece
Axa Bank Belgium
Ayia Napa Adminsitration Offices Ayia Napa Cyprus
Ayia Napa Marina Tower Ayia Napa Cyprus
Banco Santander Madrid Spain
Banques Renta Spain
Belfius Bank Belgium
BMW Charleroi Belgium
Bruyland Belgium
Buyzznest Coworking Kortrijk Belgium
Caisse d'Epargne Rhône-Alpes France
Careco United Kingdom
Casa Nostra Mons Belgium
Chanel Hong-Kong
Chevron Phillips Chemical Tessenderlo Belgium
Cityplaza Shopping Center Nieuwegein Netherlands
Clinicas Ancora Spain
Club Med France
Coca-Cola Mexico
Comenius College Hilversum Netherlands
Conseil de l'Europe Strasbourg France
Cordial Canarias Canarias Spain
Crédit Agricole France
Crelan Bank Belgium
Crystal Show Club Helsinki Finland
Daimler - Mercedes Stuttgart Germany
Edex University of Nicosia Cyprus
Endesa Madrid Spain
Engie Milano Italy
Ergo Insurance Company Athens Greece
Euphoria Helsinki Finland
FICEL Groupe Luxemburg
Flamingo Paradise Hotel Protaras Cyprus
French Embassy Barcelona Spain
Garanti Bank Turkey
Giovanni Restaurant Antwerpen Belgium

Global Bank Panama
Global Web Index United Kingdom
Google Bangalore India
Grundfos HQ Saint-Quentin France
Grupo Orenes Murcia Spain
Harol Diest Belgium
Havas Marketing Brussels Belgium
Histogenix Belgium
Hotel Catedral Oporto Portugal
Hotel El Higueron Andalucia Spain
Hotel Menorca Palladium Spain
Hotel Zela Ibiza Spain
House of Talents Berchem Belgium
Hsbc Hq Bangalore India
Intercontinental Dubai
IYC Greece Offices Athens Greece
Janssen Pharmaceutica Beerse Belgium
Jordi Cruz Barcelona Spain
Jp Morgan Milano Italy
Kleine-Brogel Airbase Belgium
La Foirfouille France
Lindorf Spain
Louis Vuitton Paris Bourse France
Lozanagebouw Antwerpen Belgium
Maison des Avocats Lyon France
McDonalds Head Offices Cyprus
Mercedes Canarias Spain
Mercedes Ghistelinck Belgium
Michael Page Barcelona Spain
Microsoft United Kingdom
Milbank LLP HQ London United Kingdom
Mint tandartsen Overijse Belgium
Mutua Madrilena Madrid Spain
Natura Bissé Barcelona Spain
ntgrate Experience Center Kortrijk Belgium
Octagon Genève Switzerland
ORBIT Athens Greece
Palais de Justice Paris France
Papaellinas Headquarters Cyprus
Pedros Coffee Bar Sint-Niklaas Belgium
Pfizer Puurs Belgium
Philip Morris International Aspropyrgos Greece
Politiekantoor Apeldoorn Netherlands
Portalp Saint-Engreve France
Provinciehuis Overijssel Netherlands
Restaurant Publique Den Haag Netherlands
Palais de Justice Paris France
Sefco Zeelandia Spata Greece
Self Bank Spain
SFR Headquarters France
Showküche Thermomix Wollerau Switzerland
Techo Royal Arend Showroom London United Kingdom
Tourist Office Center Eupen Belgium
Tribes Amsterdam Netherlands
Uni-Pharma S.A. Athens Greece
Universiteit Antwerpen Antwerpen Belgium
Viajes Barcelo Spain
Vodafone Roumania
WTC Den Haag Netherlands



0186 0187

↓Optiek Devriese (BE) ↓Farafe (ES) � Axa (BE)� Paragon (UK)

� Rowhill (UK)↓Grupo Orenes (ES)



0188 0189

Come and 
visit us
Experience design. 

Ervaar ntgrate zelf. Geniet in ons Experience Center te Kortrijk (BE) van 
het esthetisch karakter en akoestisch comfort van onze oplossingen. 
Ons BREEAM certified gebouw is een meeting point fit for designers.  

Wij kijken er naar uit je te ontmoeten.



0190 0191

Zelf onze oplossingen ervaren? Op zoek naar een geschikte meeting 
room? Kleuren en dessins voorstellen aan klanten? Bij ons je moodboard 
maken? Het kan. Contacteer ons of jouw ntgrate projectadviseur en leg 

snel je bezoek of meetingruimte vast. 

info@ntgrate.eu | +32 56 71 95 43



0192 0193

tegels
Greenfelt 

rollen
Greenfelt

akoestische laag 50% gerecycleerd PET

1 ISO 1765 totale dikte 4,7 mm 4,7 mm

. ISO 8543 gewicht 3.000 g/m2 3.000 g/m2

G EN 1307 gebruikseigenschappen klasse 33 klasse 33

g EN 985 stoelen met  
zwenkwielen intensief gebruik intensief gebruik

A ISO 1815 weerstand statische 
lading < 2KV < 2KV

6
EN 13893
DIN 51130 slipweerstand > 0,3 R9 > 0,3 R9

s ISO 10140-3 contactgeluidreductie 
∆Lw 19 dB 19 dB

r ISO 354 geluidsabsorptie Klasse E 
αw= 0,15

Klasse E
αw= 0,15

q EN 16205 loopgeluid 71 dB (A) 71 dB (A)

p EN 105-B02 U.V. weerstand ≥ 7 ≥ 7

G EN 13501 reactie bij brand Bfl-s1 Bfl-s1

ASTM E648-17 
NFPA warmtestroom 0,63 W/cm² Klasse I 0,63 W/cm² Klasse I

ASTM E662-15a rookdichtheid <450 <450

/ EN 984 afmetingen 500 x 500 mm /

, ISO 24341 breedte 500 mm 200 – 202 cm

9 ISO 10965 lengte 500 mm op aanvraag

w EN 986 dimensionele  
stabiliteit < 0,2% < 0,2%

j EN 1814 rafelvastheid zeer goed zeer goed

z EN 423 vlekbestendig zeer goed zeer goed

8 EN 15114 gebruik in 
vochtige ruimtes geschikt geschikt

e ISO 8302 thermische weerstand 
(vloerverwarming) geschikt geschikt

9 EN 14.041 Dop nr. 0493-CPR-0193 0493-CPR-0194

technische specificaties

19dB tegels
Greenfelt 

rollen
Greenfelt

klic 

akoestische laag 90% gerecycleerd PET  Geïntegreerde onderlaag

1 ISO 1765 totale dikte 5,2 mm 5,2 mm 5,5 mm

. ISO 8543 gewicht 3.200 g/m2 3.200 g/m2 5.600 g/m2

G EN 1307 gebruikseigenschappen klasse 33 klasse 33 klasse 33

g EN 985 stoelen met  
zwenkwielen intensief gebruik intensief gebruik intensief gebruik

A ISO 1815 weerstand statische 
lading < 2KV < 2KV < 2KV

6
EN 13893
DIN 51130 slipweerstand > 0,3 R9 > 0,3 R9 > 0,3

R9

s ISO 10140-3 contactgeluidreductie 
∆Lw 22 dB 22 dB 22 dB

r ISO 354 geluidsabsorptie Klasse E 
αw= 0,15

Klasse E
αw= 0,15

q EN 16205 loopgeluid 67 dB (A) 67 dB (A)

p EN 105-B02 U.V. weerstand ≥ 7 ≥ 7 ≥ 7

G EN 13501 reactie bij brand Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1

ASTM E648-17 
NFPA warmtestroom 0,63 W/cm² Klasse I 0,63 W/cm² Klasse I

ASTM E662-15a rookdichtheid <450 <450

/ EN 984 afmetingen 500 x 500 mm / 1235 x 305 mm

, ISO 24341 breedte 500 mm 200 – 202 cm /

9 ISO 10965 lengte 500 mm op aanvraag /

w EN 986 dimensionele  
stabiliteit < 0,2% < 0,2% /

j EN 1814 rafelvastheid zeer goed zeer goed zeer goed

z EN 423 vlekbestendig zeer goed zeer goed zeer goed

8 EN 15114 gebruik in 
vochtige ruimtes geschikt geschikt geschikt

e ISO 8302 thermische weerstand 
(vloerverwarming) geschikt geschikt geschikt

9 EN 14.041 Dop nr. 0493-CPR-0193 0493-CPR-0194 0493-CPR-0115

technische specificaties

22dB



0194 0195

fair

Alice LRV 42,2

Amber LRV 21,3

Antoinette LRV 12,7

Arthur LRV 6,7

Astrid LRV 30,8

Aurelie LRV 33,4

Aurore LRV 43,9

Celine LRV 24,3

Chloé LRV 15,5

Dahlia LRV 29,2

Ebony LRV 6,4

Ella LRV 32,0

Esmée LRV 6,1

Falco LRV 12,2

Fleur LRV 13,7

Florence LRV 28,2

Ginger LRV 11,4

Gwen LRV 43,6

Hazel LRV 9,2

Helena LRV 44,1

Henri LRV 5,4

Iris LRV 16,6

Ivo LRV 11,8

Jasmin LRV 44,1

Lana LRV 8,7

Laura LRV 32,4

Leila LRV 6,0

Liam LRV 39,9

Lucas LRV 41,3

Marco LRV 18,7

Matisse LRV 14,2

Miguel LRV 7,0

Myrthe LRV 36,3

Naomi LRV 30,8

Nathan LRV 16,5

Noah LRV 27,0

Pia LRV 22,0

Raven LRV 7,9

Sienna LRV 13,7

Suri LRV 7,0

Viola LRV 7,5

lichtreflectiewaardes
De lichtreflectiewaarde (Light Reflectance Value, LRV) geeft aan in welke mate licht wordt gereflecteerd vanaf 
een oppervlak dat  verlicht wordt door een lichtbron. Het betreft de totale hoeveelheid zichtbaar en bruikbaar 
licht (van alle golflengten en in alle richtingen) dat wordt weerkaatst door alle aanwezige oppervlakken. 

bold

Stan LRV 5,7

Pierre LRV 9,1

brave

Charles LRV 24,8

Jack LRV 14,4

Luce LRV 25,0

Otto LRV 7,6

Sam LRV 23,5

crisp

Adam LRV 9,6

Peter LRV 20,7

Rosa LRV 13,0

gentle

Anna LRV 7,0

Ellis LRV 28,0

Grace LRV 11,4

Oliver LRV 25,1

noble

Benjamin LRV 36,4

Balthasar LRV 16,9

Charlotte LRV 18,4

Edward LRV 7,4

Roan LRV 12,0

Sylvère LRV 26,4

Felix LRV 17,6

George LRV 6,5

Jacqueline LRV 24,9

Jutta LRV 12,1

Lily LRV 21,6

Madeleine LRV 20,5

Melvin LRV 15,0

Morena LRV 6,3

Mulan LRV 32,1

Olivia LRV 18,0

Theodore LRV 27,3

Willem LRV 27,7

sage

David LRV 21,1

Octavie LRV 38,7

sharp

Blanca LRV 24,6

Bruno LRV 4,5

Claire LRV 36,5

Mauro LRV 6,1

Pearl LRV 43,7

Selda LRV 15,3

shy

Boris LRV 14,3

Fee LRV 49,2

Nina LRV 26,2

soft

Bernadette LRV 12,9

Bob LRV 6,9

Daniël LRV 21,8

Joris LRV 10,1

Sophie LRV 41,9

Tess LRV 31,3

strong

Andreas LRV 21,6

Dawn LRV 15,9

Graeme LRV 14,0

Lea LRV 27,9

Luca LRV 25,0

Max LRV 6,6

wild

Jade LRV 16,7

Leon LRV 22,4

Milo LRV 13,0

Julia LRV 26,1

groene certificaten en attesten
Elke ntgrate vloerbekleding heeft een lange levenscyclus dankzij de hoge gestelde kwaliteitseisen. Met 
ntgrate heb je een duurzaam designproduct voor de eeuwigheid. De producten beschikken bovendien 
over de nodige groene certificaten en attesten. Een overzicht:

Ntgrate® meets all of the product required CE-standards.
This information is for informational purposes only and does not constitute any obligation on our part. Ntgrate® reserves the right to change materials, dimensions and characteristics without prior 
notice. Ntgrate® cannot be held responsible for any differences between the pictures or descriptions and the actual product. Please note that actual colours may vary from what is shown in this catalog. 
All photos are the sole property of Ntgrate®.

Certificaat / attest Resultaat Omschrijving

AGBB / ABG gevalideerd German AgBB (2018)

BREEAM international conform Breeam Int.: HEA02 (tested by an independant research facility) 

Blue angel gevalideerd RAL UZ120

CDPH conform CDPH Section 01350

ECO EPD conform ECO EPD according to EN 15804

FDES gevalideerd Environmental and health declaration form: verification:  1-42: 2021

Floorscore conform CPDH/EHLB standard method

French CMR components gevalideerd

HPD gevalideerd Health Product Declaration (HPDC v2.2)

Indoor Air Comfort Gold gevalideerd VOC requirements on low emitting products

LEED v4 conform LEED V4.1 BETA Low Emitting Products

M1 classification gevalideerd Emission classification of building materials

Plasticizer content ftalaat vrij

Recycled content ja

Reach conform EC 1907/2006

VOC (Belgian regulation) gevalideerd Belgium Royal Decree C-2014/24239

VOC (French regulation) A+ gecertificeerd Decree no 2011-321

WELL (CPDH well building standard) conform CPDH Well building standard / Well v2 feature X11 Long-term Emission 
control
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