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FUNDAMENTAL FOR FLOORS SINCE 1965

Ondervloeren voor
“stille” hotel kamers

Getest volgens de normen van het Quiet hotel room label

FUNDAMENTAL FOR FLOORS SINCE 1965

‘There’s a party going
on right here, so come

on and celebrate
good times’

‘There’s a good
nights rest going on
right here, so don’t

worry and dream on’

Over Estillon

• Meer dan 50 jaar ervaring

• Breed assortiment ondervloeren, ondertapijt en gereedschappen

• Specifieke kennis, professionele service en innovatieve producten

• Levering aan groothandels, hotelketens, casino’s, theaters, cruiseschepen, kantoren

• De producten worden succesvol gedistribueerd door verkoop partners en 

 agentschappen  over de hele wereld

Bezoek www.estillon.com voor up-to-date informatie. 

Bezoek www.estillon.com voor de digitale catalogus en contact pagina.

Enkele gewaardeerde relaties van Estillon:



Om u de zekerheid te geven dat Estillon producten ook werkelijk bijdragen aan een stillere hotelkamer is Estillon een 

samenwerking aangegaan met het Quiet hotel room label en zijn onze producten volgens hun normering getest. 

Quiet Room Label Concept biedt garantie op geluidscomfort.

Het Quiet Room Label Concept is het eerste en enige objectieve keurmerk voor hotels op gebied van geluidsisolatie. 

Het label is een initiatief van het Kenniscentrum Geluids Isolatie (KGI). Om niveau van geluidscomfort te realiseren, 

kan het KGI bij renovatie of nieuwbouw producten van verschillende leveranciers adviseren. Eén van deze partijen 

is Estillon, die zich inmiddels bewezen heeft op het gebied van geluidsreductie. Met het Quiet Room Label creëren 

hotels meerwaarde richting hun gasten. Deze krijgen namelijk de garantie op een stille kamer. 

Meer informatie : www.quiethotelroom.org

Geluidsoverlast is de nummer één klacht onder hotel gasten. 

Door in de basis de juiste materialen te gebruiken zijn 

achteraf geen extra investeringen nodig

Black Onyx
Black Onyx is een ondertapijt geproduceerd uit een mix van latex en crumb rubber. Het zware 
gebonden rubber ondertapijt zorgt voor een stabiele en duurzame basis. Black Onyx draagt bij 
aan een contactgeluidverbetering van ca. 30 dB en is zeer geschikt voor hotel kamers, gangen en 
publieke ruimtes.

30 dB ∆Lw        Euroclass Bfl-S1

Elegance black
Elegance black is een ondertapijt geproduceerd uit 100% gerecycled polyurethaan. De 
combinatie van een zeer hoge densiteit en maximaal indruk herstellend vermogen maakt dit 
product uitermate geschikt voor gebruik in ruimtes met zeer intensief gebruik. Elegance Black 
draagt bij aan een contactgeluidverbetering van ca. 25 dB en is zeer geschikt voor hotel kamers, 
gangen en publieke ruimtes.

25 dB ∆Lw        Euroclass Bfl-S1

Star Base
Starbase is een ondertapijt  geproduceerd uit 100% gerecycled polyurethaan. Door 
dit ondertapijt voelt niet alleen het tapijt comfortabeler en zachter maar gaat het ook 
langer mee. Dus duurzaam in de breedste zin van het woord. Starbase draagt bij aan een 

contactgeluidverbetering van ca. 27 dB en is zeer geschikt voor hotelkamers

25-31 dB ∆Lw        Euroclass Cfl-S1

Hoewel geluidsbeheersing 

een belangrijke sfeermaker 

is, wordt dit bij ontwerp 

van hotel interieurs nog 

vaak onderschat. 

Het geluidscomfort is 

minstens zo belangrijk als 

de inrichting van de ruimte. 

Ondervloeren voor tapijt

Floorfixx Regular 
Met de floorfixx Regular ondervloer kunt u op eenvoudige wijze een nieuwe, isolerende 
en vlakke ondervloer creëren. Geen droog en wachttijden, de ondervloer is direct 
belastbaar. Tijdbesparend, eenvoudig en schoon. Floorfixx regular draagt bij aan een 
contactgeluidverbetering van ca. 22 dB en is zeer geschikt voor hotel kamers, gangen en 
publieke ruimtes.

22 dB ∆Lw       Euroclass Bfl-S1 

Ondervloeren voor PVC en tapijttegels

Timberbase plus ( PVC klik)
Timberbase plus is de oplossing onder professionele toepassing van PVC klik. Deze 
ondervloer garandeert een zeer hoge drukweerstand en heeft een antislip laag.  Deze hoge 
kwaliteitsstandaard voorkomt het breken van de klikverbinding en het schuiven van panelen.   
Timberbase plus draagt bij aan een contactgeluidverbetering van ca. 20 dB en is zeer geschikt 
voor hotel kamers, gangen en publieke ruimtes.

20 dB ∆Lw
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Egalsoft FR
Egalsoft FR® is een uniek zelfklevend ondertapijt wat voorziet in een duurzame, en eenvoudige 
installatie. De bovenlaag bestaat uit een PES non-woven vlies op een geïmpregneerd naaldvilt 
voor een stabiele basis voor de applicatie van lijm. De egaliserende onderlaag is voorzien van 

zelfklevende antislip lijm laag. Egalsoft FR® is geschrikt voor huishoudelijk en projectmatig gebruik.

27 dB ∆Lw        Euroclass Bfl-S1


