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mijn  
naam is  

Anastacia
 

Streng en imposant. Val ik? Dan sta ik fier 
rechtop. Wie zegt dat zwart geen kleur is? Wil 

je mijn lichte accenten ontdekken, dan moet je 
eerst door m’n warme donkerte heen.

hallo
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fair. noble.

gentle.

brave.

wild.

strong.

Meet our 
family.

Olivia. Marie. Antoinette. Lily. Otto. Jack. Neo. Elke lijn kreeg een 

klinkende naam. Van vintage elegant tot strak en stoer. Als je de unieke 

levensloop van de geweven draden volgt, dan ontmoet je telkens een 

andere ziel. En dat maakt de ntgrate® familie zo bijzonder. 

Durf te combineren. Lily met Antoinette. Falco met Max. Olivia met 

Marie. Elke keer krijg je een ander zicht op je interieurproject. De enige 

limiet is je creatieve grens. Ga voor roekeloos wild of royaal sober.  

Jij kiest. Jij beleeft. Jij creëert.

0706
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De toekomst 
is je verleden 
innoveren.
— know-how en technisch meesterschap 

sinds 1958

Kies je voor het persoonlijke karakter van ntgrate®? Dan kies je voor het 

vakmanschap van gisteren en de dynamiek van morgen. Deze nieuwe generatie 

vloerbekleding combineert decennia ervaring in het weven met de meest 

innovatieve technieken. Ambacht ontmoet hightech.

Het verleden. De ntgrate® familie stamt af van Copaco Screenweavers, geboren 

in 1958 en uitgegroeid tot Europees leider in de productie van screendoeken uit 

glasvezel. Net als de voorouders gaat ook de tweede generatie volop voor innovatie. 

Geweven vinyl is state-of-the-art in de wereld van interieurdesign en high 

performance flooring.   

De toekomst. Meer dan 60 jaar knowhow en een doordachte verticale integratie 

maken van elke vloertegel een kwalitatief hoogstandje. En de familie breidt 

ook uit, van referenties 'noble Melvin' tot 'wild Luna'. Iedere lijn krijgt een eigen 

persoonlijkheid. Vind de stijl die bij je past en geef je leven vorm. Vandaag en 

morgen.

Belgian quality. World class.

08

historiek
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Noble Olivia

Quality is 
what you get.
— force is what you feel

Denk eens aan jouw familie. Achter elke naam schuilt een eigen karakter. Hier is 

dat ook zo. George is Milo niet. En toch. In de kern ontdek je bij iedere lijn hetzelfde 

DNA: oogstrelend design, onverwoestbaar, onderhoudsvriendelijk, oneindig veel 

mogelijkheden.

Oogstrelend design. Bekijk je vloer in het ochtendlicht en bij valavond. Merk je 

het verschil? Zoals een schilder werkt met het licht op zijn doek, zo werkt ook 

het design van je vloer. De lichtinval en legrichting bepalen mee de sfeer van je 

interieurproject.

Onverwoestbaar. Het design mag er dan wel oogstrelend uitzien, de ntgrate® 

toplaag en de glasvezelkern zijn extreem stoer. Het hoogtechnologisch weefsel 

Topgrate® zet een nieuwe standaard in vloerkwaliteit: maatvast met een zeer 

sterke slijtweerstand en kleuregaliteit. Goedgekeurd voor intensief, hoog 

commercieel gebruik. Organiseer dus gerust een marathon in jouw nieuwe 

interieur.

Onderhoudsvriendelijk. Jij zit niet stil. Je feest, loopt, morst, springt, rent en 

bruist. Je vloer moet jouw ritme volgen. Jij wil niet poetsen, jij wil leven.  

ntgrate® stoot makkelijk vuil af, is brandvertragend en blijft dan ook als nieuw.  

Dag na dag. Nacht na nacht. 

Oneindig veel mogelijkheden. Combineer gedurfd in de hal van je hotel.  

Hou het sober in je kantoorruimte. De rafelvrije naden en trendy karakters maken 

alle combinaties mogelijk: van extreem ruig tot heerlijk rustig. Wie wil jij zijn?

kwaliteit
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Innovatie was 
nog nooit zo 
geluidloos.
— een streling voor het oog, en het oor

Luister eens. Hoor je de stilte van de whisper technologie? Whisper is een 

innovatieve backing samengesteld uit een pvc- schuimlaag van 2.5 mm 

gecombineerd met topgrate® als bovenlaag. De combinatie van beide 

materialen vermindert het contactgeluid tot 20 dB (Lw) volgens de  

ISO 140-8 norm. 

Naast dit voordeel biedt de materiaalkeuze jou ook extra bescherming. 

Whisper voldoet aan de hoogste normering op het gebied van 

brandvertraging. (EN 13501-1 : Bfl,s1-d0). 

Noble Louise

Whisper
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Strong Andreas

Het klikt 
tussen ons.
— klic, de naadloze plankenvloer

Sta je voor een renovatieproject? Wil je een gehuurd pand extra karakter 

geven? Kies dan voor ntgrate® klic planken. Extreem duurzaam, 
ultradun. Met amper 5,5 mm dikte vormt dit systeem de ideale 

plankenvloer met de looks van modern tapijt. 

Meer nog: je hebt geen dempende onderlaag nodig. Zo win je extra 

ruimte en is je vloer snel gelegd. Time is money. Met klic maak je in amper 

1 dag je ruimte volledig gebruiksklaar. Zeker als je weet dat elke plank 120 

cm lang en 30,5 cm breed is. 

Tip! Ook te gebruiken in natte ruimtes.

klic
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Fair Pia

ntgrate is 
groen.
— en perzikoranje, robijnrood, zachtgrijs

Durf jij kleur te bekennen? Ga je voor neutraal beige of gewaagd rood, dan vertel je iets 

over jezelf. Welke collectie je ook kiest, met ntgrate® ga je altijd voor groen. De kleur van 

moeder natuur.

 

• ntgrate® monitort alle innovatieve processen: schakel na schakel. In elke stap streven 

we naar ‘zero waste’. Zo betaal je enkel voor wat je krijgt én sparen we het milieu. 

• Een ultramodern systeem filtert alle rookgassen tot zuivere lucht.

• Transporten zijn tot een minimum beperkt door de eigen verticaal geïntegreerde 

productie, lokale samenwerkingen en regionale tewerkstelling.

• Voor Elektriciteit en gas doen we een beroep op groene energiebronnen.

• Alle grondstoffen zijn reach compliant en onschadelijk. Voor de reiniging van 

ntgrate® adviseren we milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.

• Grondstof glas is een natuurlijke bron, en de chemische grondstoffen zijn ftalaatvrij.

• De hoge kwaliteitseisen maken dat elke vloer een lange levenscyclus heeft. Met 

ntgrate® heb je een duurzaam designproduct voor de eeuwigheid.

• Onze producten beschikken over de nodige groene certificaten en attesten.  

Meer weten? Blader door naar pagina 71.

ecologie
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Van 
inspiratie  
tot creatie.
— where makers meet creators

Met ntgrate® verleg je grenzen. Aan de basis ligt dan ook onze 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 vonden ze 

ideeën: van retro fotografie in Berlijn tot moderne kunst in New York. Het 

resultaat? Een uitgebreide collectie vloerbekleding met uitgesproken 

vormen, kleuren en karakters.

Vormen. Ntgrate® is er in tegelvorm (50x50cm), rolvorm (2m) en 

klic planken. Zoek je nog meer effect? Kies dan voor de uitdagende 

snijpatronen.    

Kleuren. Mistig grijs. Smaragdgroen. Dieprood. Strak antraciet. Onze 

ontwerpers trokken naar het buitenland en werden kleurenvangers. Egaal 

beige of wild patchwork? Alles is mogelijk.

Karakters. Elke lijn heeft een eigen gezicht. Interne en externe designers 

werkten motieven uit op basis van tientallen namen en persoonlijkheden. 

Zit je eigen naam ertussen? Dat kan geen toeval zijn. 

Fair Manon
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Fair Mika

we ntgrate.
— de juiste persoon, op de juiste plaats

Wie komt er bij jou zoal over de vloer? Bij ntgrate® passeren zowel creatieve zielen: 

interieurdesigners, architecten, tekenaars als eerder praktisch ingestelde 

kenners. En voor elke persoonlijkheid hebben we de gepaste vloerbekleding.  

Van stijlvol vintage tot onstuimig hip. Ze hebben allemaal wel iets gemeen:  

de lat ligt altijd hoog. Vloeren moeten tegen een stootje kunnen. In kantoren 

loopt iedereen gedreven heen en weer. In hotels en retail is het een komen en gaan. 

En thuis? Daar heerst rust én rumoer. 

Ntgrate® is gekeurd voor klasse 33. Kenners weten: dit kan niet meer stuk. Puur 
Belgisch ook. Iets tussen gek en geniaal. Durf te spelen met tegels, klic of banen. 

Zoek je eigen grenzen op. Of kijk over de grens: met de Oosterse Jade of Britse 

Edward. 

Fair Ruby

office. home.
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mijn  
naam is  
Matisse

 
Eigenzinnig en creatief. Ben je op zoek naar warmte, 

rust en gezelligheid? Dan ben ik je man. De warme 
grijstint in mijn haren zegt niks over m’n leeftijd.  

Ik blijf eeuwig jong. 

hallo

retail.
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mijn  
naam is  

Max
 

Ik ben de man in huis. Stoer en stevig. Wil je mijn 
vrouwelijke kant ontdekken? Dan zal je moeten 

graven in mijn donkere ziel.

hallo

hospitality.
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What kind  
of person 
are you?
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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.

Naam van de vloer 
Naam en locatie van de referentie

Noble Charlotte

tegels banen
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Noble Mulan

Meet the noble  
part of our family.

Marie Morena  George Robin

Lily

Madeleine 

Jutta 

Jacqueline 

Edward

Melvin 

Balthasar 

Felix 

Olivia Levi

Charlotte Santa

Theodore  Mulan Louise Agatha

 ntgrate® essentials
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Noblesse
oblige. 
 

You have class. You stroll through life with an air of 

nobility and royalty. Always on the lookout for style 

and refinement. Naturally elegant, this stately and 

distinguished design caresses your senses.

032

mijn  
naam is  
Morena

 

Donkere, ruwe ziel. Wil je mijn lichte kant zien?  

Kijk dan naar het witte garen dat mysterieus door 

mijn aderen loopt. 

hallo

033
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Fair Celine

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.

tegels banen
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mijn  
naam is  
Victor

 

De overwinnaar. Ik draag altijd een gouden medaille 
met me mee. Hoe meer licht, hoe meer mijn naturel 

beige glans je zal bekoren. Victory!

hallo

037
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Fair Antoinette

Meet the fair  
part of our family.

Miguel  Mika  Falco Ruby

Matisse 

Ginny 

Nathan 

Pia

Hugo 

Iris 

Naomi

Amber

Victor Celine

Marco  Antoinette

Astrid Manon Noah  Finn 

Neo 

 ntgrate® essentials
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mijn  
naam is  
Naomi

 

Je wil weten wie ik ben? Ik ben er vooral voor jou. 
Lieftallig. Creatief. Zorgend. In het beige zie je mijn 
zachte kant. In het rode voel je mijn warme natuur.  

hallo

041
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Naam van de vloer 
Naam en locatie van de referentie

Gentle Oliver

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'.

tegels banen
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Gentle Ellis

Meet the gentle  
part of our family.

Mila

Anna

Oliver

Grace

Ellis
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Brave Sam

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?

tegels banen
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Brave Charles

Meet the brave  
part of our family.

Otto

Charles

Jack

Luce

Sam
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mijn  
naam is  

Luce
 

Zie je die vrouw daar? Dat ben ik. Luce.  

Diep vanbinnen voel ik mij nog altijd een meisje.  

Mijn lievelingskleur: zachtbeige. 

hallo

051
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Naam van de vloer 
Naam en locatie van de referentie

Wild Jade

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?

tegels
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Wild Leon

Luna

Leon

Meet the wild  
part of our family.

Jade

MiloAnastacia

Wild Milo
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mijn  
naam is  

Luna
 

Geboren bij volle maan, een lichtpunt in de 
duisternis. Laat me waken over jouw dromen. 

Zilvergrijs in een donkere nacht.

hallo

057
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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. 

Naam van de vloer 
Naam en locatie van de referentie

Strong Dawn

Klic
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Strong Graeme

Meet the strong  
part of our family.

Luca Andreas Max

Lea Graeme Dawn
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ntgrate 
denkt 
verder.
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Inside out.
— outdoor living  
     met ntgrate® carpet

Met een designvloer van geweven vinyl geef je extra 

klasse aan je interieurproject. Deze tapijten zijn 

beschikbaar in verschillende kleuren en afboordingen.  

En kunnen zo perfect afgestemd worden op je interieur.  

Wil je diezelfde stijl ook buiten? Dat kan. 

Ntgrate® 'carpet' is ideaal om de beleving van je 
interieur door te trekken in open lucht.  

De hoogtechnologische samenstelling maakt het reinigen 

van je buitenvloer trouwens heel eenvoudig. 

carpet
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Tegeltje, 
tegeltje aan 
de wand.
— vloer je muur

Akoestische muurbekleding. Beeld je in: je zit in de lounge van een 

hotel. Plots kantelt de ruimte. De vloer wordt de muur. Droom je? Neen. 

Ntgrate® maakt het mogelijk. Met de akoestische wandpanelen creëer 

je een unieke totaalbeleving. Voel, kijk en luister. De panelen zijn met 

maar 1 cm dikte perfect geluidsabsorberend, krasvrij, stootvast 
en afwasbaar. Meer nog: er is geen naad of microperforatie. Je ziet 

dus alleen het egale eindresultaat. Dit product kwam tot stand in 

samenwerking met één van onze ntgraters: Print Acoustics.

Wallpaper. Weet je wat de zee zo oneindig maakt? Het water gaat aan de 

horizon subtiel over in de lucht. Met de ntgrate® wallpapers krijg je dat 

effect ook in je interieur. Laat je vloerdesign doorlopen op je muur. 
Deze innovatie in behang is niet alleen stootvast, maar ook afwasbaar.

wandbekleding
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ntgrate  
for you.
— at your service

Met geweven vinyl van ntgrate® heb je een kwaliteitsproduct in handen. 

Door de permanente controle in alle productiefases geniet je als klant 

heel wat garanties: van een perfecte kleuregaliteit tot jarenlange 
slijtweerstand. Bij zo’n vloer hoort dan ook de perfecte service.

• Heb je een vraag over de plaatsing of wens je technisch advies?  

Jouw 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 maak je de beste keuze en krijg je het gedroomde eindresultaat. 

• Een vloer verkopen kan iedereen. ntgrate® focust ook op het vervolg van 

het traject: een vlotte en persoonlijke dienst-na-verkoop.

• Wil je de vloer laten leggen? Doe dan een beroep op onze gecertificeerde 

partners. Jouw garantie op een perfecte plaatsing!

• Onze wereldwijde aanwezigheid en steeds groeiend klantenbestand zijn 

het bewijs van de service die ntgrate® levert.

Fair Amber

service
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technische specificaties

tegels
Pure 

banen
Pure

tegels - banen
Whisper

Klic 
hydro sound

slijtlaag ≥80/20 PVC/Glas

rugafwerking PVC glasvezel 
versterkt

PVC glasvezel 
versterkt

PVC glasvezel 
versterkt Harde PVC

1 ISO 1765 dikte 3,2 mm 2,3 mm 3,5 mm 5,5 mm

. ISO 8543 gewicht 4.500 g/m2 2.500 g/m2 2.200 g/m2 5.600 g/m2

G EN 15114 gebruiks- 
eigenschappen klasse 33 klasse 33 klasse 32 klasse 33

2
EN 986 /  
ISO 2551

dimensionele  
stabiliteit < 0,1 % / < 0,1 % /

g EN 985 stoelen met  
zwenkwielen continu gebruik continu gebruik continu gebruik continu gebruik

A ISO 6356 statische oplading < 2KV < 2KV < 2KV < 2KV

6 EN13893 slipweerstand > 0,3 > 0,3 > 0,3 > 0,3

s ISO 10140 contactgeluidreductie 
∆Lw 14 dB 12 dB 20 dB 22 dB

r EPLF 021029-2 trommelgeluids- 
absorptie 40% 39% 39% 40%

q ISO 11654 geluids- 
absorptie αS

200 Hz: 0,01 
2000Hz: 0,09

200 Hz: 0,01 
2000Hz: 0,09

200 Hz: 0,01 
2000Hz: 0,09

200 Hz: 0,01 
2000Hz: 0,09

p EN 105-B02 lichtechtheid ≥ 7 ≥ 7 ≥ 7 ≥ 7

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

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

, ISO 24341 breedte / 200 – 202 cm 200 – 202 cm /

9 ISO 10965 lengte / op aanvraag op aanvraag /

w ISO 24334 vergrendelingssterkte / / / geschikt voor 
klasse 33

j EN 1814 rafelvastheid zeer goed zeer goed zeer goed zeer goed

z EN 423 weerstand tegen 
vlekken zeer goed zeer goed zeer goed zeer goed

8 EN 15114 occasioneel  
vochtige ruimten / geschikt geschikt met 

whisper banen geschikt

9 EN 14.041 Dop nr. 0493-CPR-0110 0493-CPR-0111 in testfase op  
dit ogenblik 0493-CPR-0115

ntgrate® vloerbekleding voldoet aan de CE normeringen.

Deze informatie is louter voor informatieve doeleinden en houdt geen enkele verplichting in van onze kant. ntgrate® behoudt zich het recht voor om materialen, afmetingen en kenmerken te wijzigen zonder 
voorafgaande kennisgeving. ntgrate® kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verschillen tussen de afbeeldingen of beschrijvingen en het daadwerkelijke product. Houd er rekening mee dat de werkelijke 
kleuren kunnen afwijken van wat in deze catalogus wordt getoond. Alle foto's zijn de exclusieve eigendom van ntgrate®.

ntgrate® vloerbekleding  
is beschikbaar in: tegels banen Klic

groene certificaten en attesten

071



Wie woont en werkt hier? Wie leeft en lacht hier?
De antwoorden op die vragen geven karakter aan je 
interieurproject. Jij ontwerpt geen ruimte. Jij geeft je 
leven vorm. Soms wild en uitdagend. Soms verfijnd en 
subtiel.

Persoonlijk design. Onderhoudsvriendelijk. 

Sssst. Luister eens. Hoor je de stilte van de ‘whisper’ 
technologie? Deze vloerbekleding is een streling voor 
het oog en het oor.

Innovatie was nog nooit zo geluidloos. 

Ontdek de nieuwste generatie van geweven vinyl 
vloerbekleding. Ontmoet noble Melvin, wild Luna, 
gentle Ellis and co. Maak kennis met de ntgrate® 
familie. De nieuwste generatie vloerbekleding die zich 
aanpast aan jouw persoonlijkheid: van gentle elegant tot 
dynamisch brave. 

Veelzijdig creatief. Extreem slijtvast. 

De jacquardtechniek heruitgevonden! Elke draad maakt 
een eigen beweging en geeft jou zo de meest unieke 
designs. Open dit inspiratieboek en ontdek jezelf. 

Speel. Durf. Leef.

Meet the ntgrate® family.

Rijksweg 125, 8531 Bavikhove
T +32 (0)56 719 543 / F +32 (0)56 753 767

info@ntgrate.eu / www.ntgrate.eu
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