
Machines voor de parketindustrie 

 Alle machines zijn beschikbaar voor demonstratie in onze testruimte 
 



WALSMACHINES 

Verschillende wals modellen voor het opbrengen van coating op licht en diep gestructureerde vloeren. 

Wals RC 

Reverse wals RCR 

POETSMACHINES 

Poetsmachines voor het in poetsen / wrijven van coating om een optimaal uiterlijk te geven aan vloerdelen.       
Snelwisselsysteem voor diverse soorten pads en borstels. 
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Poetsmachine VP-2P-2B 

Tampico Nylon Cocos 

Coating 

Pads 
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Coating 

Spuitmachine  AS 

Schuine gietmachine SG 
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GIETMACHINES 

Gieten wordt toegepast voor het aanbrengen van coatings met hogere laagdikte om een zeer strak uiterlijk te  
krijgen. 

SPUITAUTOMATEN 

Uitermate geschikte methode voor het aanbrengen van (reactieve) beitsen en (invisable) lakken op vloerdelen of       

plinten. 



DROOGINSTALLATIES 

Nadat de coating zoals loog, beits, olie of (UV) lak is aangebracht dient deze nog te worden gedroogd alvorens te 

kunnen verpakken. Afhankelijk van de coating zijn er verschillende technieken beschikbaar, uiteenlopend 

van luchtdroogtunnels, infrarood stralers (IR), Ultra violet lampen (UV), LED modules tot droogwagens. 

Drogen 

LED Pro + 

Droogwagen 
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Hot-air - Infra red 

UV-3 

Warme lucht-infrarood Droogrek 



SBL-4B 

SCHUURMACHINES 

Een optimaal eindresultaat van een vloerbehandeling wordt verkregen door  tussen de coating lagen te schuren. 
Afhankelijk van de soort coating zijn er diverse borstelsoorten zoals schuurpapier, nylon of Tynex toepasbaar. 
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Houtbewerking 

STRUCTUURMACHINES 

Structureren van hout gebeurt om de houtnerf meer zichtbaar te maken. Door middel van verschillende type bor-

stels kan de mate van structureren worden bepaald. Zo zijn er variaties in borstels voor licht of diep structureren. 

Draairichting, snelheid, druk, en wel of niet laten oscilleren van de borstels zijn factoren welke het eindresultaat      

bepalen.  

Borstelschuurmachine FFS 



Houtbewerking 
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Koud lijm wals DRM 

Hotmelt PUR Lijm/persstraat  

LIJMMACHINES 

Hotmelt (PUR)                                                                                                                                                                          

Lijmstraat voor het verlijmen van vloerdelen met behulp van Poly-urethaan reactieve (PUR) smeltlijm.        
Vloerdelen bestaande uit een massieve toplaag (meestal eiken hout) op een houten drager (meestal multiplex).                      
De drager, voorzien van lijm, wordt automatisch gestopt op een na de lijmwals geplaatst indexstation. Dit     
indexstation (rollentransport) beschikt over aanslagen om de drager zowel in de lengte als breedte uit te      
richten. De operator neemt een toplaag van de stapel af boven het indexstation en plaats deze op de drager. 
Daarna transporteert het geheel naar een rollenpers. Deze bestaat uit een verschillende zware drukwalsen met          
pneumatische cilinders die het geheel krachtig aandrukken. De enorme kleefkracht van de lijm zorgt ervoor dat 
de vloerdelen niet verder op stapel te hoeven worden geperst. 

Koud lijm (PVAc)  

Walsmachines voor het aanbrengen van rillen PVAc lijm. De dosering van de lijmhoeveelheid kan gebeuren 
middels doseerwalsen of eenvoudige bakken. 

Stapelpersen te leveren naar elke gewenste afmeting en persdruk. Afhankelijk van de gewenste capaciteit zijn er  
persen leverbaar variërend van enkelstation tot meerdere stations-persen. 

Pers T80 
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Lijmen/Persen 
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