


Graag presenteren wij u EKOTEX. Tien complete systemen voor 
een excellente wandafwerking.

Ieder systeem bestaat uit de meest hoogwaardige en innovatieve 
producten in zijn klasse. 

Glasweefsel, vinyl- en renovatiebehang vormen de basis en  
worden optimaal gecombineerd met de juiste lijm en muurverf.

Ieder systeem heeft onderscheidende eigenschappen en  
toepassingen. Altijd sterk, veilig en vooruitstrevend. 

Wij bieden u voor iedere toepassing een perfect systeem  
met 10 jaar garantie.

Excellent volgens EKOTEX.
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ekot�ex   excellent�
•	 compleet	systeem	voor	eerste	klasse	wandafwerking	
•	 voor	een	strakker	en	gladder	eindresultaat	
•	 verwerkt	25%	sneller	dan	doorsnee	glasweefsel	
•	 breed	toepasbaar

excellent�
eerste	keus

+ +
systeem

excellent�:
lijm

excellent�
gebruiksklaar, sterk,
ideaal voor behang-
machine, oplosmid-
delvrij

muurverf

excellent� 

mat, schrobvast, 
dekt uitstekend, 
oplosmiddelvrij

glasweefsel

excellent�
beste kwaliteit, 
voorgeschilderd,  
perfect verwerkbaar

upgrADe
Voor ruimtes die snel vies worden, gebruik HYGIENE muurverf. 
Hoogste schrobvastheid, hoogste dekvermogen en bestand tegen bacteriën.

iDeAAl voor

intensief gebruikte ruimtes

verkeersruimtes 

 openbare ruimtes

 kantoren

 woningen

 renovatie 



sprint�
snelste	keusekot�ex   sprint�

•	 nieuwste	generatie,	voorgelijmd	glasweefsel
•	 direct	gebruiksklaar	en	goed	corrigeerbaar
•	 het	snelst	te	plakken	en	af	te	werken
•	 bespaart	35%	arbeidstijd	ten	opzichte	van	EXCELLENT

+
systeem

sprint�:
muurverf

excellent� 

mat, schrobvast, 
dekt uitstekend, 
oplosmiddelvrij

glasweefsel

sprint�
beste kwalieit, 
voorgeschilderd, 
voorgelijmd, perfect 
verwerkbaar

iDeAAl  voor

snelle oplevering

scherpe calculatie

kleine en grote oppervlakken

renovatie en herbestemming 



hygiene
bacterie-	en	schimmelwerend

ekot�ex   hygiene
•	 innovatieve	wandafwerking	met	antibacteriële	en		
	 schimmelwerende	werking
•	 helpt	effectief	de	verspreiding	van	bacteriën	en	schimmels	tegen	te	gaan
•	 gecertificeerde,	langdurige	werking	zonder	schadelijke	stoffen
•	 	draagt	bij	aan	een	hoge	hygiënestandaard

+ +
systeem

hygiene:
lijm

hygiene
gebruiksklaar, sterk, 
bestand tegen bac-
teriën en schimmels, 
ideaal voor behang-
machine, oplosmid-
delvrij

muurverf

hygiene 

mat, zeer schrobvast, 
bestand tegen  
bacteriën,  
extra dekkracht,  
oplosmiddelvrij

glasweefsel

hygiene
beste kwaliteit  
glasweefsel, voorge-
schilderd, bacterie-  
en schimmelwerend

upgrADe
Voor ruimtes die veelvuldig en zorgvuldig schoongemaakt worden, gebruik 
EXTRA HYGIENE muurverf. Bestand tegen desinfecterende middelen, extra 
slijtvast, minimale aanhechting van vuil. Bespaart tot 50% van de schoonmaaktijd. 

iDeAAl  voor

 gezondheidszorg en ouderenzorg 

 voedingsmiddelenindustrie

 horeca en kantines 

 sportverenigingen, zwembaden, kleedruimtes 

 laboratoria 



schone   lucht�
neutraliseert	VOS	

ekot�ex   schone   lucht�
•	 revolutionaire	wandafwerking	die	zorgt	voor	schonere	binnenlucht
•	 	neutraliseert	tot	70%	van	de	belangrijkste	vluchtige	organische	

stoffen	(VOS)
•	 gecertificeerd	en	gepatenteerd
•	 draagt	bij	aan	een	gezond	binnenklimaat

+ +
systeem

schone  lucht�:
lijm

excellent�
gebruiksklaar, sterk,
ideaal voor behang-
machine, oplosmid-
delvrij

muurverf

excellent� 

mat, schrobvast, 
dekt uitstekend, 
oplosmiddelvrij

glasweefsel

schone lucht�
beste kwaliteit
glasweefsel, 
neutraliseert VOS

upgrADe
Voor een extra duurzame afwerking, gebruik ECOLOGISCH lijm en 
ECOLOGISCH muurverf. Volledig vrij van synthetische conserveermiddelen 
en andere schadelijke stoffen. Hoogwaardige muurverf op basis van bio-grondstoffen.

iDeAAl  voor

 onderwijs en kinderdagverblijven

 woonzorg en kantoren

verhoogDe  Bloot�st�elling  AAn  vos	
 jonge kinderen zijn extra gevoelig voor VOS

bij langdurig verblijf op een plek

 ruimtes met beperkte (natuurlijke) ventilatie 

 plekken waar dagelijks wordt schoongemaakt 

direct na herinrichting of verbouwing



ecologisch
meest	duurzame	keus

ekot�ex   ecologisch
•	 compleet	systeem	van	duurzame	producten
•	 volledig	vrij	van	oplosmiddelen,	weekmakers	en	synthetische	
	 conserveermiddelen	
•	 hoogwaardige	muurverf	op	basis	van	bio-grondstoffen
•	 meest	duurzame	keus,	natuurlijk	verantwoord

+ +
systeem

ecologisch:
lijm

ecologisch
droog, compact, 
bestand tegen vorst, 
extra lang houdbaar, 
snel gebruiksklaar

muurverf

ecologisch
mat, schrobvast, 
dekt uitstekend, 
bestand tegen 
schimmels,  
bio-grondstoffen

glasweefsel

ecologisch
beste kwaliteit, puur 
glasweefsel, niet-
voorgeschilderd

iDeAAl  voor

 duurzaam inkopen

milieuvriendelijk (ver)bouwen

 kinderkamers

 mensen met allergieën 



isolAt�ie
verbetert	akoestiek,	bespaart	energie

ekot�ex   isolAt�ie  t�herMisch
•	 energiebesparende	wandafwerking
•	 brengt	ruimtes	sneller	op	de	juiste	temperatuur
•	 bespaart	energie	bij	opwarmen	en	koelen
•	 verhoogt	het	werk-	en	wooncomfort

ekot�ex   isolAt�ie  Akoest�isch
•	 akoestische	wandafwerking
•	 dempt	geluid	en	vermindert	galm
•	 verbetert	de	verstaanbaarheid
•	 goed	inpasbaar	in	akoestisch	verbeterplan

iDeAAl  voor: 

verbetering energieprestaties van gebouwen

na-isoleren en renovatie

comfortabel en energiezuinig wonen 

iDeAAl  voor:

harde en galmende ruimtes

open werkruimtes, vergaderplekken, callcenters 

horeca

+ +
systeem

Akoest�isch:
lijm

ext�rA  st�erk
gebruiksklaar, extra 
sterk, oplosmiddelvrij

muurverf

excellent� 

mat, schrobvast, 
dekt uitstekend, 
oplosmiddelvrij

glasweefsel

isolAt�ie
beste kwaliteit,  
voorgeschilderd en 
voorzien van akoes-
tische onderlaag

+ +
systeem

t�herMisch:
lijm

ext�rA  st�erk
gebruiksklaar, extra 
sterk, oplosmiddelvrij

muurverf

excellent� 

mat, schrobvast, 
dekt uitstekend, 
oplosmiddelvrij

glasweefsel

isolAt�ie
beste kwaliteit,  
voorgeschilderd en 
voorzien van isole-
rende onderlaag



MAgneet�
magnetiseerbare	onderlaag

ekot�ex   MAgneet�
•	 unieke	wandafwerking	met	oneindige	mogelijkheden
•	 magnetische	onderlaag	verandert	wanden	in	een	groot	magneetbord	
•	 vervangt	magneetbord,	whiteboard	en	flip-over
•	 meer	ruimte	voor	ideeën	en	creativiteit	

+

schoolBorD  
zijdemat, beschrijf-
baar met krijt, goed 
afwasbaar
 

+

Whit�eBoArD  
zijdeglanzend, 
beschrijfbaar met 
whiteboard stiften, 
goed afwasbaar

+ +
systeem

MAgneet�:
lijm + onderlaag

MAgneet�
magnetiseerbare 
onderlaag, goed 
snijdbaar, perfecte 
verlijming

muurverf

zijDeglAns 

zijdeglanzend, zeer 
schrobvast, niet 
opglanzend, extra 
dekkracht, oplos-
middelvrij

glasweefsel

excellent�
stootvaste, naadloze 
tussenlaag, beste 
kwaliteit, goed ver-
werkbaar

iDeAAl  voor

 onderwijs

vergaderen en presenteren

brainstormen

moodboards

reclame

prikbord, planbord, actielijst

horeca en winkels

upgrADe
Uw eigen ontwerp of foto spectaculair afgebeeld met 
EKOTEX FOTO. Levensgroot met de fijnste details, 
de helderste kleuren en volledig naadloos (tot 5 x 50m!).



ekot�ex  Fot�o spectaculair	persoonlijk

•	 uw	eigen	ontwerp	of	foto	spectaculair	afgebeeld
•	 de	fijnste	details,	de	helderste	kleuren	en	naadloos	tot	5	x	50m
•	 blijvend	sterk	en	kleurecht

systeem

Fot�o:

ekot�ex  BAsis voor	strak	schilderwerk

•	 	verbergt	oneffenheden,	naadloos	te	plakken,	perfect	te	schilderen
•					gemaakt	van	natuurlijke	vezels	zonder	toevoeging	van	schadelijke	stoffen	
•					ideaal	voor	nieuwbouw	en	renovatie

ekot�ex  exclusieF op	speciaal	verzoek

•	 	glasweefsel	van	buitengewone	topklasse
•			30	exclusieve	structuren
•				uitsluitend	op	speciale	bestelling	leverbaar

Meer  ekot�ex   syst�eMen:

+

+

+

+

lijm

excellent�
lijm 

ext�rA  st�erk

lijm

excellent�

muurverf

excellent� 

muurverf

excellent� 

renovatiebehang

BAsis

glasweefsel

exclusieF

systeem

BAsis:

systeem

exclusieF:

+
onderlaag 

MAgneet�
vinylbehang

Fot�o+ [      ]



excellent  volgens  
ekotex : 

•		goed	verwerkbaar,	
perfect	resultaat

•		laatste	innovaties,		
unieke	functies

•		bestand	tegen		
intensief	gebruik

•		bedekt	oneffenheden		
en	kleine	scheuren

•		weinig	onderhoud,	
uitstekend	te	reinigen

•		minder	schadelijke	
stoffen

•		hoge	brandwerendheid
•		10	jaar	garantie	op	

ieder	systeem




