
Stech rigid, de designvloer van de toekomst!
Stech rigid is echt een probleemloze vloer en DE oplossing als de ondervloer niet helemaal perfect is. Doordat Stech 
rigid extreem stabiel is kan het zonder problemen gelegd worden op een ondervloer die niet geheel vlak is, zoals 
bijvoorbeeld een tegelvloer. We adviseren dan Goldpack als ondervloer, waarmee de vloer ook geschikt is voor 
vloerverwarming/koeling en daar waar 10db geluidsreductie vereist is.

Hoe komt dit product nu aan deze extreem goede eigenschappen?
Door het gebruik van een composiet kernmateriaal met steengruis als vulmiddel ontstaat een zeer hard en stabiel paneel. Dat 
is eigenlijk de basis voor de kwaliteit, door de hoge densiteit en hardheid is er nauwelijks krimp en zet het materiaal ook bijna 
niet uit. Hierdoor kan de klikverbinding met veel kleinere toleranties gemaakt worden en is de passing perfect. In de 
showrooms liggen stukjes van het materiaal waarmee je dit zelf kunt testen, de vloer sluit als een kluis.

Stech rigid bestaat uit slechts 4 lagen die onder hoge druk op elkaar geperst zijn en zo 1 product vormen.
Deze eenvoudige constructie zorgt er voor dat er vrijwel geen spanning in het materiaal is waardoor kromtrekken of 
cupping niet voor komt.

Nog even alle voordelen van Stech rigid op een rij:

• De meest stabiele klikvloer ooit
• Tot 400m2 zonder dilatatievoeg te leggen
• Zeer geschikt voor vloerverwarming en vloerkoeling
• Geschikt voor zonnige ruimtes
• Zeer goed bestand tegen vocht, kan gelegd worden in vochtige 

ruimtes
• Eenvoudig zelf te leggen, geen speciaal gereedschap nodig
• Extreem sterke klikverbinding
• Natuurgetrouwe decors
• Geen acclimatisatie nodig (bij producttemperatuur van 18-20 graden)
• Zeer stil, minder contactgeluid dan laminaat
• Voelt warmer aan dan echt hout, laminaat of steen
• Zeer gebruiksvriendelijk in onderhoud
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