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Deck systems

Galerijvloeren en traptreden

Geluidoverlast? 

dankzij de geluiddempende werking van het epdM granulaat hebben be-

woners geen last van geluidoverlast. de toplaag van de artdeck® roosters 

biedt een aanzienlijke geluidsreductie in vergelijking tot open roosters.  

Hoogtevrees? 

vindt u het niet prettig om trappen met open roosters te betreden?  

Bang om naar beneden te kijken? Bij de dichte roosters van artdeck® 

heeft u daar geen last van. Ze zorgen ervoor dat u met een gerust  

hart de trappen op en af gaat of de galerij over loopt. 

Glijpartijen voorkomen?

een betonnen vloer is een solide ondergrond, maar wordt glad bij  

vochtig weer. Wilt u valpartijen voorkomen? artdeck® heeft de gunstige 

eigenschap dat het bijzonder snel water doorlaat, het oppervlak stroef 

blijft en er zelfs geen plassen blijven staan. 

artdeck® roosters voor galerijen en trappen

Stalen roosters, al of niet geprofileerd, worden in ons klimaat  

snel glad. artdeck® roosters zijn geheel of gedeeltelijk gevuld  

met 100% recyclebaar epdM, blijven daardoor stroef en geven 

een veilig gevoel. deze roosters worden veelvuldig toegepast  

op traptreden, bordessen en galerijen.

lightdeck® profielen voor balkons

vanwege het lichte gewicht wordt er voor balkons ook wel gekozen 

voor de aluminium profielen met toplaag van epdM. 
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Informatie? 

Kijk op onze website www.brs.nl voor meer  

informatie. ook kunt u bellen +31 (0)88 027 70 00 

of mailen naar ds@brs.nl. 

Kan ik artdeck® ook toepassen in renovatie projecten? 

ja, artdeck® leent zich goed voor renovatie projecten. Zo ook in het  

appartementencomplex eucalyptus hof in rotterdam, waarbij de galerijen 

met artdeck® zijn opgeplust. Mede dankzij de artdeck® roosters heeft 

het complex uit de jaren 80 een hedendaagse uitstraling gekregen. 

Droog onder de galerij, in ieder jaargetij! 

dat kan met artdeck® Drain Controlled. Bij artdeck® drain controlled 

zijn de roosters voorzien van een ingelaste onderplaat die is uitgevoerd 

met een afvoerpijpje. door dit pijpje wordt het regenwater afgevoerd. Zo 

kunnen bewoners droog onder de galerijen doorlopen, in alle jaargetijden! 

Lage onderhoudskosten

artdeck® roosters worden al meer dan 10 jaar toegepast. de oudste  

projecten tonen aan dat het product zich goed houdt, ook als er in de 

winter met zout gestrooid is. Het onderhoud blijft nihil en reiniging  

met een hoge drukspuit volstaat.

Duurzame keuze

BrS heeft een gecertificeerde Co2 footprint. de keuze voor duurzame producten 

als artdeck® roosters ligt dan ook in het verlengde hiervan. artdeck® roosters 

zijn 100% recyclebaar en voldoen aan de basic Cradle to Cradle eisen.

Veilige, kleurrijke en duurzame oplossing voor  

galerijen, trappen, bruggen en loopsteigers.
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