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Hardwasolie Classic

Inmiddels hebben de hardwasoliën van Floorser-

vice® een uitstekende reputatie opgebouwd. Deze 

Floorservice® hardwasoliën bieden elke houten 

vloer een blijvend natuurlijke uitstraling. Door 

hun uitgekiende samenstelling dringen de oliën 

diep door in het hout zonder de poriën af te slui-

ten. Het hout blijft daardoor ademen en omdat er 

geen toplaag wordt gevormd, behoudt het hout 

zijn natuurlijke structuur en kleur. Iedere vloer die 

met Floorservice® Hardwasolie Classic is afgewerkt 

is gegarandeerd van een hoge slijtvastheid en is 

waterafstotend vanwege de aanwezigheid van 

kiezelzuur. Zo is uw vloer onder andere beschermd 

tegen vlekken van wijn, bier, cola, koffie, thee, 

vruchtensappen, melk en uiteraard water (conform 

DIN 68861, 1A). Bovendien zijn de hardwasoliën 

van Floorservice® bestand tegen speeksel en zweet 

(conform DIN 53160) en maken zij uw vloer kind-

vriendelijk omdat ze voldoen aan de eisen voor 

kinderspeelgoed (conform EN 71). Daarnaast vol-

doen de Floorservice® hardwasoliën aan de antislip 

normering R9.

De Floorservice® Hardwasolie Classic voldoet 

aan de VOC-richtlijnen EU 2010.

Art. nr. Omschrijving:

10000

17150

60010

60030

60050

60045

60046

Woodboy 4000/32, Ø 400 mm, 150 t/min, 

multifunctionele roterende éénschijfmachine voor 

o.a. het schuren, polijsten, inpoetsen van olie op 

parket en planken vloeren.

Floorboy XL 480, Ø 305mm, zeer gebruiksvriende-

lijke excentrische machine  voor o.a. het boenen, 

polijsten, reinigen en onderhouden van alle soor-

ten vloeren.

Mop 300mm, geschikt voor het gelijkmatig aan-

brengen van hardwasolie.

T-houder voor de mop.

Winkeldisplay

Toonbankdisplay

Pads voor het reinigen, polijsten, inpoetsen van 

olie in verschillende maten en diktes.

Olieborstel 200x32 mm, geschikt voor het gelijk-

matig aanbrengen van hardwasolie.

Olieborstel zilvertip 200x32mm, geschikt voor het 

gelijkmatig aanbrengen van hardwasolie.

Floorservice®, for wood the natural choice!

Telescoopsteel 200 cm aluminium

Voor vragen over onze producten 

of ons assortiment neem contact 

op met uw dealer of met

Overmat Industries BV. 
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Floorservice® produkten aan-
brengen.

Op een juiste wijze de producten aanbrengen is 

uiteraard net zo belangrijk als de kwaliteit van de 

aan te brengen producten.

Onder het motto “One stop shopping”  leveren wij 

een compleet assortiment applicatiematerialen 

voor de afwerking en onderhoud voor de meest 

uiteenlopende parket en planken vloeren. 

Van machines die eenvoudig in gebruik zijn tot aan 

de mops voor het periodieke onderhoud. De Floor-

service® producten worden reeds meer dan 25 jaar 

met veel succes geproduceerd door Overmat Indu-

stries BV.

Overmat Industries BV levert tevens een compleet 

assortiment producten en machines voor het ver-

wijderen, bewerken en onderhouden van de meest 

uiteenlopende vloeren. Van het schuren van hou-

ten vloeren tot het schuren van beton- en natuur-

steen tot het frezen van beton en het verwijderen 

van tapijt. Voor meer informatie neem contact met 

ons op.

Floorservice® Hardwasolie Classic

Floorservice® Color Hardwasolie 

Classic

Art. nr. Inhoud

33301

33303

33305

33242

t/m

33312

1000ml

2500ml

5000ml

Hardwasolie, voor alle soorten parket- en

plankenvloeren, op basis van plantaardige olieën 

en wassen. Laag verbruik: 1 liter is voldoende 

voor 12 - 25m² bij 2 lagen.

Gekleurde hardwasolie, voor alle soorten parket- en 

plankenvloeren. Op basis van plantaardige olieën en 

wassen. Laag verbruik: 1 liter is voldoende voor

12 - 25m² bij 2 lagen.

1000ml

De Floorservice® Hardwasolie Classic  

is verkrijgbaar in de onderstaande  24 

kleuren in 1000ml. Een breed scala 

aan kleuren, van modern tot klassiek, 

voor ieders smaak.

De getoonde kleuren zijn voorbeelden van gekleurde Hardwasolie op eiken rustiek. De uitstraling en daarmee het eindresultaat is sterk afhankelijk van de soort hout, de sor-

tering en de voorbehandeling ervan. Omdat hout een natuurprodukt is kunnen deze kleuren afwijken, wij adviseren u vooraf een test uit te voeren, om de kleur te bepalen.

* Alleen verkrijgbaar in Floorservice® Profiline.

Gobi
720

Naturio
001

Polar
101

Stirling
759

Nevada
800

Nomad
806

Narvik
120

Isanti
007

Arctic
100

Brasil
811

Siena
307

Maori
304

Havana
810

Kapora
816

Canyon
801

Etowah
802

Balmoral
902

Aztec
812

Omschrijving:

• 100% natuurlijk en vrij van aromaten.

• Kwalitatief hoogwaardige hardwasolie.

• Eenvoudig aan te brengen met mop of    

  borstel, daardoor zéér gebruiksvriendelijk.

• Voldoet aan de VOC EU richtlijnen 2010.

• Laag verbruik: een liter is voldoende  

  voor 12 - 25m² bij 2 lagen.

• Eenvoudig onderhoudssysteem.

• Versterkt met kiezelzuur, waardoor o.a.

  krasvaster en waterbestendig.

Kemi
207

Ypsos
501

Skagen
507

Norra
308

Delfino
407

Bunyoro
990

* Salto
  M700

* Tanami
  M113

* Merapi
  M900

Floorservice®, for wood the natural choice!
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Floorservice® Terras-olie

Floorservice® Teak- en

tuin meubelolie

Floorservice® Ontgrijzer

na voor

Art. nr. Inhoud

33101

33103

33111

33113

39095

1000ml

2500ml

• Uitstekende bescherming tegen water

  en vuil.

• Behoudt natuurlijke uitstraling.

• Bestand tegen speeksel en zweet 

   volgens EN 71 deel 3.

• Hout blijft gezond en droogt niet uit

   vanwege natuurlijke olieën.

• Ter bescherming van nieuwe houten

   oppervlakten en ter opfrissing van

   geoliede houten oppervlakten buiten.

• Uitstekende universele reiniger voor

   zachte en harde houtsoorten.

• Verwijdert vergrijzing en brengt het

   tuinhout weer in de orginele staat.

1000ml

2500ml

1000ml

Omschrijving:

Floorservice®, for wood the natural choice!

Dé kwalitatief hoogwaardige behandeling voor 

houten terrassen, schuttingen, tuinmeubelen en 

pergola’s. Tevens geschikt voor exotische hout-

soorten. 1 Liter is voldoende voor 15 - 25 m².

Dé kwalitatief hoogwaardige behandeling voor 

houten terrassen, schuttingen, tuinmeubelen en 

pergola’s. Tevens geschikt voor exotische hout-

soorten. 1 Liter is voldoende voor 15 - 25 m².

De intensiefreiniger voor tuinmeubelen, ter-

rassen, schuttingen en pergola’s, die grondig 

reinigt en vergrijzing verwijdert.

Hardwasolie Pro

De Floorservice® Hardwasolie Pro is speciaal ont-

wikkeld voor de professionele parketteur.

Floorservice® Hardwasolie Pro voldoet aan zowel 

de VOC EU-richtlijn 2010 alsmede aan de Neder-

landse VOS richtlijnen arbo-wetgeving oplos-

middelen vrij werken.

Iedere vloer die met Floorservice® Hardwasolie is 

afgewerkt is gegarandeerd van een hoge slijtvast-

heid en is waterafstotend door de toevoeging van 

kiezelzuur. Zo is uw vloer onder andere beschermd 

tegen vlekken van wijn, bier, cola, koffie, thee, 

vruchtensappen, melk en uiteraard water (conform 

DIN 68861, 1A). Bovendien zijn de hardwasoliën 

van Floorservice® bestand tegen speeksel en zweet 

(conform DIN 53160) en maken zij uw vloer kind-

vriendelijk omdat ze voldoen aan de eisen voor 

kinderspeelgoed (conform EN 71). Daarnaast vol-

doen de Floorservice® hardwasoliën aan de antislip 

normering R9.

Hardwasolie Profiline

De Floorservice® Hardwasolie Profiline is dé in-

dustriële oxidatief drogende oplosmiddelvrije-

hardwasolie voor machinale applicatie. Het één-

laagssysteem die gegarandeerd is van een hoge 

slijtvastheid en tevens waterafstotend door de toe-

voeging van kiezelzuur.
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Floorservice® olie ook voor
buiten  

De tuin wordt meer en meer een verlengstuk van 

uw interieur. De stijl die u zo zorgvuldig uitgekozen 

heeft voor uw interieur stopt niet langer bij de bui-

tendeur. Houten terrassen met bijbehorende chairs 

en tuintafels sluiten perfect aan op uw binnenleven 

en zelfs een tuinkeuken met vele houten elemen-

ten is niet langer een uitzondering in de tuin. Even-

als het hout wat u binnen op de vloer hebt liggen 

heeft uw buitenhout ook aandacht en onderhoud 

nodig om de natuurlijke uitstraling te behouden en 

het evenwicht tussen binnen en buiten te bewaren.

Om het hout in uw tuin in optimale conditie te hou-

den hebben we Floorservice® Terras-olie ontwik-

keld. Deze olie dringt diep door in het (hard)hout 

en biedt een uitstekende water- en vuilafstotende 

bescherming. De mildgeurende olie laat geen film-

laag achter maar geeft uw hout een gelijkmatig 

oppervlak. Uw nieuwe tuinhout behoudt haar le-

vende warme uitstraling, maar ook bij het oude en 

vergrijsde hout tovert u de oorspronkelijke houttin-

ten weer tot leven en krijgt het hout de grandeur 

terug die het hoort te hebben.

Floorservice® Hardwasolie Pro

Omschrijving:

• Vrij van oplosmiddelen.

• 1 laagssysteem.

• 100% natuurlijk en vrij van aromaten.

• Kwalitatief hoogwaardige hardwasolie.

• Eenvoudig aan te brengen met mop of    

  borstel, daardoor zéér gebruiksvriendelijk.

• Voldoet aan de VOC EU richtlijnen 2010.

• 1 Laag is voldoende, bij 30-40m²per m².

• Eenvoudig onderhoudssysteem.

• Versterkt met kiezelzuur, waardoor

  krasvaster en waterbestendig.

• Vrij van oplosmiddelen.

• 1 laagssysteem.

• Lage kostprijs per m².

• Laag verbruik: 1 liter is voldoende voor

  40-50 m².

Art. nr. Inhoud

550012

550014

1000ml

5000ml

Dé industriële hardwasolie, speciaal ontwikkeld 

voor het machinaal aanbrengen op parket- en 

plankenvloeren. Verkrijgbaar in 27 standaard 

kleuren.

Oplosmiddelvrije hardwasolie, voor alle soorten 

parket- en plankenvloeren, op basis van plantaar-

dige olieën en wassen.

Gekleurde oplosmiddelvrije hardwasolie, voor alle 

soorten parket- en plankenvloeren, op basis van 

plantaardige olieën en wassen.

Floorservice® Color Hardwasolie 

Pro

Floorservice® Hardwasolie

Profiline

De Floorservice® Hardwasolie Pro 

is speciaal ontwikkeld voor profes-

sioneel gebruik en is verkrijgbaar in 

een breed scala van 24 kleuren in 

1000ml.

550071

t/m

559902

500011

t/m

539915

1000ml

10 Ltr / 30 Ltr

Floorservice®, for wood the natural choice!
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Floorservice® Parketreiniger

Floorservice® Onderhoudsolie

Floorservice® Onderhoudsolie 

Wit

Floorservice® Waspolish

Geoliede vloer

Dagelijkse
reiniging

Periodieke
reiniging

Onderhoud bij
normaal 

gebruik van de vloer

Onderhoud bij
intensief

gebruik van de vloer

Wit geoliede vloer

UV geoliede vloer

Art. nr. Inhoud

39121

33321

33327

39261

1000ml Voor reiniging van alle gelakte en geoliede

parket- en plankenvloeren

Voor onderhoud en bescherming van alle geoliede 

parket- en plankenvloeren.

1 Liter is vodoende voor 70 - 100m².

Voor onderhoud en bescherming van alle wit 

geoliede parket- en plankenvloeren.

1 Liter is vodoende voor 70 - 100m².

Voor onderhoud en bescherming van

UV-geoliede parket- en plankenvloeren.

1000ml

1000ml

1000ml

Omschrijving:

Floorservice® 
Parketreiniger

1 à 2x per jaar
Floorservice®

Onderhoudsolie

Floorservice®

Droogreinigings
Set

3 à 4x per jaar
Floorservice®

Onderhoudsolie

1 à 2x per jaar
Floorservice®

Onderhoudsolie (Wit)

Floorservice®

Droogreinigings
Set

3 à 4x per jaar
Floorservice® Color

Onderhoudsolie (Wit)

1 à 2x per jaar
Floorservice®

Waspolish

Floorservice®

Droogreinigings
Set

3 à 4x per jaar
Floorservice®

Waspolish

Floorservice® 
Parketreiniger

Floorservice® 
Parketreiniger

Reiniging en onderhoud van geoliede parket- en plankenvloeren

Reiniging

Onderhoud

Geef uw houten vloer de
service die ze verdient!

Om uw vloer na behandeling met Floorservice® 

Hardwasolie Classic, Pro of Profiline in maximale 

conditie te houden hebben we een parketreiniger 

en onderhoudsolie ontwikkeld die perfect aanslui-

ten bij de basisbehandeling van uw houten vloer 

en u een onbezorgd leefgenot garanderen.

Met de Floorservice® hardwas- en onderhoudsoliën 

biedt u uw vloer de best mogelijke bescherming, 

ongeacht de houtsoort of het motief van uw vloer. 

De natuurlijke olieproducten van Floorservice® hou-

den uw vloer jong en zijn al gebruikt voor het on-

derhouden van miljoenen vierkante meters parket- 

en plankenvloeren, door tevreden gebruikers.

Floorservice®, for wood the natural choice!



Floorservice® Parketreiniger

Floorservice® Onderhoudsolie

Floorservice® Onderhoudsolie 

Wit

Floorservice® Waspolish

Geoliede vloer

Dagelijkse
reiniging

Periodieke
reiniging

Onderhoud bij
normaal 

gebruik van de vloer

Onderhoud bij
intensief

gebruik van de vloer

Wit geoliede vloer

UV geoliede vloer

Art. nr. Inhoud

39121

33321

33327

39261

1000ml Voor reiniging van alle gelakte en geoliede

parket- en plankenvloeren

Voor onderhoud en bescherming van alle geoliede 

parket- en plankenvloeren.

1 Liter is vodoende voor 70 - 100m².

Voor onderhoud en bescherming van alle wit 

geoliede parket- en plankenvloeren.

1 Liter is vodoende voor 70 - 100m².

Voor onderhoud en bescherming van

UV-geoliede parket- en plankenvloeren.

1000ml

1000ml

1000ml

Omschrijving:

Floorservice® 
Parketreiniger

1 à 2x per jaar
Floorservice®

Onderhoudsolie

Floorservice®

Droogreinigings
Set

3 à 4x per jaar
Floorservice®

Onderhoudsolie

1 à 2x per jaar
Floorservice®

Onderhoudsolie (Wit)

Floorservice®

Droogreinigings
Set

3 à 4x per jaar
Floorservice® Color

Onderhoudsolie (Wit)

1 à 2x per jaar
Floorservice®

Waspolish

Floorservice®

Droogreinigings
Set

3 à 4x per jaar
Floorservice®

Waspolish

Floorservice® 
Parketreiniger

Floorservice® 
Parketreiniger

Reiniging en onderhoud van geoliede parket- en plankenvloeren

Reiniging

Onderhoud

Geef uw houten vloer de
service die ze verdient!

Om uw vloer na behandeling met Floorservice® 

Hardwasolie Classic, Pro of Profiline in maximale 

conditie te houden hebben we een parketreiniger 

en onderhoudsolie ontwikkeld die perfect aanslui-

ten bij de basisbehandeling van uw houten vloer 

en u een onbezorgd leefgenot garanderen.

Met de Floorservice® hardwas- en onderhoudsoliën 

biedt u uw vloer de best mogelijke bescherming, 

ongeacht de houtsoort of het motief van uw vloer. 

De natuurlijke olieproducten van Floorservice® hou-

den uw vloer jong en zijn al gebruikt voor het on-

derhouden van miljoenen vierkante meters parket- 

en plankenvloeren, door tevreden gebruikers.

Floorservice®, for wood the natural choice!



Floorservice® olie ook voor
buiten  

De tuin wordt meer en meer een verlengstuk van 

uw interieur. De stijl die u zo zorgvuldig uitgekozen 

heeft voor uw interieur stopt niet langer bij de bui-

tendeur. Houten terrassen met bijbehorende chairs 

en tuintafels sluiten perfect aan op uw binnenleven 

en zelfs een tuinkeuken met vele houten elemen-

ten is niet langer een uitzondering in de tuin. Even-

als het hout wat u binnen op de vloer hebt liggen 

heeft uw buitenhout ook aandacht en onderhoud 

nodig om de natuurlijke uitstraling te behouden en 

het evenwicht tussen binnen en buiten te bewaren.

Om het hout in uw tuin in optimale conditie te hou-

den hebben we Floorservice® Terras-olie ontwik-

keld. Deze olie dringt diep door in het (hard)hout 

en biedt een uitstekende water- en vuilafstotende 

bescherming. De mildgeurende olie laat geen film-

laag achter maar geeft uw hout een gelijkmatig 

oppervlak. Uw nieuwe tuinhout behoudt haar le-

vende warme uitstraling, maar ook bij het oude en 

vergrijsde hout tovert u de oorspronkelijke houttin-

ten weer tot leven en krijgt het hout de grandeur 

terug die het hoort te hebben.

Floorservice® Hardwasolie Pro

Omschrijving:

• Vrij van oplosmiddelen.

• 1 laagssysteem.

• 100% natuurlijk en vrij van aromaten.

• Kwalitatief hoogwaardige hardwasolie.

• Eenvoudig aan te brengen met mop of    

  borstel, daardoor zéér gebruiksvriendelijk.

• Voldoet aan de VOC EU richtlijnen 2010.

• 1 Laag is voldoende, bij 30-40m²per m².

• Eenvoudig onderhoudssysteem.

• Versterkt met kiezelzuur, waardoor

  krasvaster en waterbestendig.

• Vrij van oplosmiddelen.

• 1 laagssysteem.

• Lage kostprijs per m².

• Laag verbruik: 1 liter is voldoende voor

  40-50 m².

Art. nr. Inhoud

550012

550014

1000ml

5000ml

Dé industriële hardwasolie, speciaal ontwikkeld 

voor het machinaal aanbrengen op parket- en 

plankenvloeren. Verkrijgbaar in 27 standaard 

kleuren.

Oplosmiddelvrije hardwasolie, voor alle soorten 

parket- en plankenvloeren, op basis van plantaar-

dige olieën en wassen.

Gekleurde oplosmiddelvrije hardwasolie, voor alle 

soorten parket- en plankenvloeren, op basis van 

plantaardige olieën en wassen.

Floorservice® Color Hardwasolie 

Pro

Floorservice® Hardwasolie

Profiline

De Floorservice® Hardwasolie Pro 

is speciaal ontwikkeld voor profes-

sioneel gebruik en is verkrijgbaar in 

een breed scala van 24 kleuren in 

1000ml.

550071

t/m

559902

500011

t/m

539915

1000ml

10 Ltr / 30 Ltr

Floorservice®, for wood the natural choice!
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Floorservice® Terras-olie

Floorservice® Teak- en

tuin meubelolie

Floorservice® Ontgrijzer

na voor

Art. nr. Inhoud

33101

33103

33111

33113

39095

1000ml

2500ml

• Uitstekende bescherming tegen water

  en vuil.

• Behoudt natuurlijke uitstraling.

• Bestand tegen speeksel en zweet 

   volgens EN 71 deel 3.

• Hout blijft gezond en droogt niet uit

   vanwege natuurlijke olieën.

• Ter bescherming van nieuwe houten

   oppervlakten en ter opfrissing van

   geoliede houten oppervlakten buiten.

• Uitstekende universele reiniger voor

   zachte en harde houtsoorten.

• Verwijdert vergrijzing en brengt het

   tuinhout weer in de orginele staat.

1000ml

2500ml

1000ml

Omschrijving:

Floorservice®, for wood the natural choice!

Dé kwalitatief hoogwaardige behandeling voor 

houten terrassen, schuttingen, tuinmeubelen en 

pergola’s. Tevens geschikt voor exotische hout-

soorten. 1 Liter is voldoende voor 15 - 25 m².

Dé kwalitatief hoogwaardige behandeling voor 

houten terrassen, schuttingen, tuinmeubelen en 

pergola’s. Tevens geschikt voor exotische hout-

soorten. 1 Liter is voldoende voor 15 - 25 m².

De intensiefreiniger voor tuinmeubelen, ter-

rassen, schuttingen en pergola’s, die grondig 

reinigt en vergrijzing verwijdert.

Hardwasolie Pro

De Floorservice® Hardwasolie Pro is speciaal ont-

wikkeld voor de professionele parketteur.

Floorservice® Hardwasolie Pro voldoet aan zowel 

de VOC EU-richtlijn 2010 alsmede aan de Neder-

landse VOS richtlijnen arbo-wetgeving oplos-

middelen vrij werken.

Iedere vloer die met Floorservice® Hardwasolie is 

afgewerkt is gegarandeerd van een hoge slijtvast-

heid en is waterafstotend door de toevoeging van 

kiezelzuur. Zo is uw vloer onder andere beschermd 

tegen vlekken van wijn, bier, cola, koffie, thee, 

vruchtensappen, melk en uiteraard water (conform 

DIN 68861, 1A). Bovendien zijn de hardwasoliën 

van Floorservice® bestand tegen speeksel en zweet 

(conform DIN 53160) en maken zij uw vloer kind-

vriendelijk omdat ze voldoen aan de eisen voor 

kinderspeelgoed (conform EN 71). Daarnaast vol-

doen de Floorservice® hardwasoliën aan de antislip 

normering R9.

Hardwasolie Profiline

De Floorservice® Hardwasolie Profiline is dé in-

dustriële oxidatief drogende oplosmiddelvrije-

hardwasolie voor machinale applicatie. Het één-

laagssysteem die gegarandeerd is van een hoge 

slijtvastheid en tevens waterafstotend door de toe-

voeging van kiezelzuur.
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Floorservice® produkten aan-
brengen.

Op een juiste wijze de producten aanbrengen is 

uiteraard net zo belangrijk als de kwaliteit van de 

aan te brengen producten.

Onder het motto “One stop shopping”  leveren wij 

een compleet assortiment applicatiematerialen 

voor de afwerking en onderhoud voor de meest 

uiteenlopende parket en planken vloeren. 

Van machines die eenvoudig in gebruik zijn tot aan 

de mops voor het periodieke onderhoud. De Floor-

service® producten worden reeds meer dan 25 jaar 

met veel succes geproduceerd door Overmat Indu-

stries BV.

Overmat Industries BV levert tevens een compleet 

assortiment producten en machines voor het ver-

wijderen, bewerken en onderhouden van de meest 

uiteenlopende vloeren. Van het schuren van hou-

ten vloeren tot het schuren van beton- en natuur-

steen tot het frezen van beton en het verwijderen 

van tapijt. Voor meer informatie neem contact met 

ons op.

Floorservice® Hardwasolie Classic

Floorservice® Color Hardwasolie 

Classic

Art. nr. Inhoud

33301

33303

33305

33242

t/m

33312

1000ml

2500ml

5000ml

Hardwasolie, voor alle soorten parket- en

plankenvloeren, op basis van plantaardige olieën 

en wassen. Laag verbruik: 1 liter is voldoende 

voor 12 - 25m² bij 2 lagen.

Gekleurde hardwasolie, voor alle soorten parket- en 

plankenvloeren. Op basis van plantaardige olieën en 

wassen. Laag verbruik: 1 liter is voldoende voor

12 - 25m² bij 2 lagen.

1000ml

De Floorservice® Hardwasolie Classic  

is verkrijgbaar in de onderstaande  24 

kleuren in 1000ml. Een breed scala 

aan kleuren, van modern tot klassiek, 

voor ieders smaak.

De getoonde kleuren zijn voorbeelden van gekleurde Hardwasolie op eiken rustiek. De uitstraling en daarmee het eindresultaat is sterk afhankelijk van de soort hout, de sor-

tering en de voorbehandeling ervan. Omdat hout een natuurprodukt is kunnen deze kleuren afwijken, wij adviseren u vooraf een test uit te voeren, om de kleur te bepalen.

* Alleen verkrijgbaar in Floorservice® Profiline.

Gobi
720

Naturio
001

Polar
101

Stirling
759

Nevada
800

Nomad
806

Narvik
120

Isanti
007

Arctic
100

Brasil
811

Siena
307

Maori
304

Havana
810

Kapora
816

Canyon
801

Etowah
802

Balmoral
902

Aztec
812

Omschrijving:

• 100% natuurlijk en vrij van aromaten.

• Kwalitatief hoogwaardige hardwasolie.

• Eenvoudig aan te brengen met mop of    

  borstel, daardoor zéér gebruiksvriendelijk.

• Voldoet aan de VOC EU richtlijnen 2010.

• Laag verbruik: een liter is voldoende  

  voor 12 - 25m² bij 2 lagen.

• Eenvoudig onderhoudssysteem.

• Versterkt met kiezelzuur, waardoor o.a.

  krasvaster en waterbestendig.

Kemi
207

Ypsos
501

Skagen
507

Norra
308

Delfino
407

Bunyoro
990

* Salto
  M700

* Tanami
  M113

* Merapi
  M900

Floorservice®, for wood the natural choice!



Hardwasolie Classic

Inmiddels hebben de hardwasoliën van Floorser-

vice® een uitstekende reputatie opgebouwd. Deze 

Floorservice® hardwasoliën bieden elke houten 

vloer een blijvend natuurlijke uitstraling. Door 

hun uitgekiende samenstelling dringen de oliën 

diep door in het hout zonder de poriën af te slui-

ten. Het hout blijft daardoor ademen en omdat er 

geen toplaag wordt gevormd, behoudt het hout 

zijn natuurlijke structuur en kleur. Iedere vloer die 

met Floorservice® Hardwasolie Classic is afgewerkt 

is gegarandeerd van een hoge slijtvastheid en is 

waterafstotend vanwege de aanwezigheid van 

kiezelzuur. Zo is uw vloer onder andere beschermd 

tegen vlekken van wijn, bier, cola, koffie, thee, 

vruchtensappen, melk en uiteraard water (conform 

DIN 68861, 1A). Bovendien zijn de hardwasoliën 

van Floorservice® bestand tegen speeksel en zweet 

(conform DIN 53160) en maken zij uw vloer kind-

vriendelijk omdat ze voldoen aan de eisen voor 

kinderspeelgoed (conform EN 71). Daarnaast vol-

doen de Floorservice® hardwasoliën aan de antislip 

normering R9.

De Floorservice® Hardwasolie Classic voldoet 

aan de VOC-richtlijnen EU 2010.

Art. nr. Omschrijving:

10000

17150

60010

60030

60050

60045

60046

Woodboy 4000/32, Ø 400 mm, 150 t/min, 

multifunctionele roterende éénschijfmachine voor 

o.a. het schuren, polijsten, inpoetsen van olie op 

parket en planken vloeren.

Floorboy XL 480, Ø 305mm, zeer gebruiksvriende-

lijke excentrische machine  voor o.a. het boenen, 

polijsten, reinigen en onderhouden van alle soor-

ten vloeren.

Mop 300mm, geschikt voor het gelijkmatig aan-

brengen van hardwasolie.

T-houder voor de mop.

Winkeldisplay

Toonbankdisplay

Pads voor het reinigen, polijsten, inpoetsen van 

olie in verschillende maten en diktes.

Olieborstel 200x32 mm, geschikt voor het gelijk-

matig aanbrengen van hardwasolie.

Olieborstel zilvertip 200x32mm, geschikt voor het 

gelijkmatig aanbrengen van hardwasolie.

Floorservice®, for wood the natural choice!

Telescoopsteel 200 cm aluminium

Voor vragen over onze producten 

of ons assortiment neem contact 

op met uw dealer of met

Overmat Industries BV. 

 voldoet aan DIN 68861, 1A,     hoge resistentie tegen wijn, bier, cola, ko�
e, 
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Geschikt voor kinderspeelgoed     •     voldoet aan  EN 71.3  speeksel en tr
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Produced by Produced by

Overmat Industries b.v. 
Scharlo 11
5165 NG Waspik
The Netherlands
Tel. +31 (0) 416 31 77 88
Fax +31 (0) 416 31 35 61
Internet: www.overmat.nl
E-mail: info@overmat.nl

Omdat hout 
natuurlijk hout 
moet zijn!


