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POLYCHAPE



POLYCHAPE
Een slijtvaste oplossing voor elke ruimte

Een vloer in polychape kenmerkt zich door zijn hoge slijtvastheid 
en weerstaat aan rechtstreekse, hogere belasting. Polychape 
is in de eerste plaats een functionele vloer voor bijvoorbeeld 
garages, kelders en bergruimtes maar kan ook perfect in woon / 
werkruimtes geplaatst worden. 

Polychape en vloerverwarming

Mits de juiste wapening kan je polychape op vloerverwarming 
plaatsen. Reken op een minimale dikte van 8cm. Na het plaatsen 
van de polychape is je vloer helemaal afgewerkt. Je hoeft geen 
verdere bekleding meer te voorzien. 

De looks

Polychape heeft een warm, artisanaal uitzicht dankzij de typische 
kleurschakeringen en de manuele polierhandeling die na de uit-
harding zichtbaar blijft. De kleurverschillen zijn het gevolg van de 
spreiding van de cement en het gebruikte water, de omstandig-
heden op de werf en de blootstelling aan zonlicht.

De uitvoering

Polychape is een met de hand uitgevoerde bewerking met kwarts 
op een net gestorte en verdichte dekvloer. Twee dagen na het 
plaatsen van de polychape wordt deze 28 dagen afgedekt met 
een stucloper wat zorgt voor een sterker eindresultaat. 

Het prijsbewuste alternatief voor Mortex

Polychape is de perfecte keuze voor wie houdt van de decora-
tieve betonlook van Mortex. Het grote verschil? Voor Polychape 
betaal je gemiddeld slechts 1/3 van de prijs van Mortex. Enige 
kanttekening: Polychape is iets gevoeliger voor externe facto-
ren, het “leeft” meer dan Mortex dat gekend staat als de meest  
ondoordringbare optie.



VOORDELEN

+  Slijtvastheid door toevoeging van kwarts

+  Warme look

+  Keuze uit verschillende kleuren en witte cement

+  Kan dunner geplaatst worden dan polybeton 

     (minimum 8cm ipv 12cm)

INDELING

1 Gewapend beton

2 Gespoten Pur

3 PVC-folie

4 Vloerverwarming

5 Chape met net

6 Randisolatie

7 Polychape



Royaux Chape en Isolatie bv

Dirk Martensstraat 10C

8200 Brugge -  waggelwater zone 3A

tel. 050 32 31 30
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“HOE KUNNEN
WIJ U HELPEN?”
DIRECT CONTACT MET ONZE BASIS:

� 050 32 31 30
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