
Flexibele  verhoogde  
vloeren voor  beurzen,
events en brandactivation!
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ExpoFloor; 
-  de flexibele oplossing voor stand presentaties, 

events en brandactivation!

- een unieke kosten- & tijds besparende oplossing!

- een milieubewuste keuze!

voorraden, professionele mensen die gewend zijn om snel 
het systeem te leggen u hoeft zelf geen voorraad aan te 
leggen en ook niet zelf te investeren. Kortom een win-win 
situatie.

Reserveer dus snel wat u nodig heeft, want ExpoFloor 
garandeert u voor ieder project de juiste prijs-kwaliteit 
verhouding.

De branche voor Live Communication is snel, veeleisend 
en tijdrovend. Een korte op- en afbouwtijd voor iedere 
beurs of event zet iedereen op scherp. ExpoFloor is ont-
staan doordat zij een oplossing zagen voor de firma’s die 
tijdelijke commerciële presentaties willen realiseren in 
korte tijd, met een goede kwaliteit en op meerdere plaat-
sen tegelijk zonder al te veel verloren tijd.

ExpoFloor biedt u de mogelijkheid om ‘in huur’ professi-
onele verhoogde vloeroplossingen te kiezen. U hoeft zelf 
geen zware investeringen te maken, die daarna veelal 
ook niet het gewenste rendement halen vanwege een te 
lage omloopsnelheid. En dan is het rendement nog niet 
eens het grootste probleem. Denk eveneens aan opslag, 
 onderhoud, zorgen voor geschikte mensen die de vloeren 
optimaal leggen en demonteren, maar denk ook aan het 
tijdverlies tijdens op- en afbouw alsook de transportkos-
ten.

Een verhoogde vloer huren is daarom de enige  verstandige 
keuze. Verhuur is de oplossing voor alle logistieke en 
 financiële dilemma’s. ExpoFloor kan u voorzien in deze 
wens. We hebben grote, kwalitatief goed onderhouden 

ExpoFloor draagt het “cradle to cradle” principe hoog in het vaandel. 

Wij gaan voor herbruikbare materialen en systemen voor onze  vloeren. 

Door met ExpoFloor te werken vermijdt u afval en verspilling van 

 materiaal en zo helpen we eveneens de afvalberg te reduceren.

Vloeren huren = milieubewust zijn
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Een stipte service

ExpoFloor kent de eisen van de beurzen- en evenemen-
tenbranche door en door. Onze ervaring is niet op één 
dag ontstaan. Doordat we al jaren actief zijn in de verhuur, 
zijn we door schade en schande steeds wijzer geworden. 
We hebben vele op- en afbouw momenten mee mogen 
maken van gestroomlijnd tot tegenvallend. Dit heeft ons 
gebracht tot de efficiënte logistieke organisatie die we 
heden ten dage zijn. Een organisatie die gericht is op snel-
heid en timing met de hoogst mogelijke service.

Als klant van ExpoFloor kunt u dus steeds gerust op beide 
oren slapen: 
-gemaakte afspraken worden stipt nagekomen
- uiteraard wordt iedere vloer schoon en met bescherm-
folie opgeleverd.

Kwaliteit gegarandeerd

ExpoFloor blinkt uit door hun ingenieuze constructie en 
het gebruik van de beste en duurzaamste materialen. 
 Visueel scoort elke ExpoFloor door haar onberispelijke 
afwerking waarin tevens nutsleidingen en bedradingen 
onzichtbaar worden aangebracht.

Naast de perfecte uitstraling is ExpoFloor ook nog eens 
uniek vanwege de zware draagkracht. Niet alleen heeft 
een vloer het zwaar te verduren tijdens op- en afbouw 
en tijdens de beurs vanwege de vele bezoekers, maar de 
 ExpoFloor is ook geschikt voor het plaatsen van produc-
ten tot 3.500 kg per m². 
De ExpoFloor is gekeurd om optimale veiligheid en 
 stabiliteit te bieden.

De ExpoFloor onze vier garanties
ExpoFloor doet meer dan verhoogde vloeren leveren, monteren, demonteren en terug ophalen. Met onze vier garantie-
pijlers (24/7-stiptheid-flexibiliteit-kwaliteit) kunt u zeker zijn van een onberispelijke samenwerking. Samen met u maken 
we van uw presentatie een succes!

Altijd bereikbaar en 
we denken mee in 
oplossingen want voor 
ons is en blijft de klant 
Koning.

Gemaakte afspraken 
worden stipt nageleefd. 
Uw timing komt zo niet 
in het gedrang.

Wij plaatsen de vloer 
conform aangeleverde 
plannen, maar mocht er 
zich in de praktijk, ter 
plaatse, veranderingen 
voordoen dan trachten 
we deze in samen-
spraak altijd  
op te lossen.

-  Al onze vloeren zijn 
kwalitatief van hoog 
niveau. 

-  Voor en na een huur-
periode worden ze 
goed onderhouden  
en gereinigd.

-  Onze vloeren worden 
netjes met afdekfolie 
opgeleverd.

24/7 Stiptheid Flexibiliteit Kwaliteit
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Vloeren in een handomdraai
De basis van de ExpoFloor is een aluminium framesysteem. Het voordeel van dit systeem is de 
 snelheid en het gemak van het leggen. ExpoFloor is flexibel, obstakels zijn gemakkelijk in te bouwen, 
het heeft rechte hoeken, 45° hoeken, afgeronde hoeken en nog veel meer. Er is veel mogelijk!

Door middel van regelbare voetsteunen en het gebruik van lasers staat de  ExpoFloor altijd   
waterpas. Heeft u extra draagkracht nodig? Dat is mogelijk. Geeft u dit van tevoren aan, dan  
kan dit  gerealiseerd worden met enkele hulpstukken.

De installatie is snel en eenvoudig

Hoogte en doorlaat
Hoogte vloer: min. 117mm / max. 159mm
Doorlaat min. 53mm / max. 95mm

rechte hoeken 45º hoeken afgeronde hoeken
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Afwerking & accessoires

Verhuur formules

Voor de diverse vloeren hebben we diverse plintafwerking 
toepassingen. Standaard gebruiken we de inhaakplinten, 
waarbij we geen schroeven hoeven te gebruiken. Deze 
plintafwerking hebben we in aluminium, wit en zwart. Een 
eigen kleur is mogelijk op aanvraag (RAL nummer nood-
zakelijk). Andere plintafwerking is in onderling overleg 
mogelijk.

ExpoFloor heeft ook nog diverse 
accessoires, zoals rolstoelhellingen, 
glaspanelen, vloervitrines (al dan 
niet verlicht), allerhande hoek-
afwerkingen.

wit eiken wengé

 FULL SERVICE FORMULE: wij zorgen voor zorgeloze levering, plaatsing en demontage van uw vloer.
 CASH & CARRY FORMULE: zelf halen en brengen en toch genieten van een kwalitatieve vloer.

ExpoFloor geeft u de mogelijkheid voor twee type vloeren; Basic en Melamine. De Basic vloer kunt u zelf voorzien van 
een vloerbedekking naar eigen keuze, zoals tapijt, laminaat of vinyl. Daarnaast is er de Melamine vloer. Hier hoeft u geen 
andere soort vloerafwerking te voorzien. Een perfecte strakke uitstraling in aantal standaard kleuren: zoals wit, zebrano, 
zwart, grijs, wengé en eiken. Andere kleuren ook mogelijk op aanvraag.

Persoonlijke wensen
Wenst u een speciale kleur of een personal touch? 
Geen probleem. Neem contact op met ons en wij  
zoeken samen met u de beste oplossing.

Rolstoelhelling Verlichte vloervitrine
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Flexibele  verhoogde vloeren voor  beurzen,
events en brandactivation!

België

Vosveld 18

2110 Wijnegem

Tel: +32 (0)3 325 52 75 

info@expofloor.be

www.expofloor.be

Nederland

Chopinlaan 3

5242 HM Rosmalen

Tel: +31 (0)73 203 40 83

info@expofloor.nl

www.expofloor.nl

Duitsland

Kleinhülsen 15

40721 Hilden

Tel: +49 (0)2103 929 81 95 

info@expofloordeutschland.de

www.expofloordeutschland.de

Frankrijk

10 rue de Penthièvre

60500 Chantilly

Tel: +33 (0)7 56 87 60 10

info@expofloor.fr

www.expofloor.fr
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Godschalk Beurspresentaties
www.beurspresentaties.nl
Tel. 0625278051


