


Betonvloeren kunnen ter verfraaiing of verduurzaming op verschillende 
manieren worden bewerkt. Zowel nieuwe als bestaande vloeren kunnen 
worden geschuurd of gepolijst. Ons ruime aanbod kwaliteitsmachines en 
toebehoren biedt voor iedere vloer een oplossing.

Schuren en Polijsten
Natuursteen en Beton 

HTC 2500 iXT

HTC 650 RX

HTC 1500 iXT

HTC 650 HDX

HTC 950 RX

HTC 650 Classic

HTC 800 RX

HTC 500 Classic

HTC 800 HDX

HTC 420 VS

HTC 800 Classic

HTC 270 EG

Sinds de oprichting in 1987 is 
HTC Sweden AB uitgegroeid 
tot wereldmarktleider op het 
gebied van schuur- en onder-
houdssystemen voor vloeren. 
Het HTC systeem bevat een 
compleet concept dat reke-
ning houdt met economie, 
ergonomie en ecologie. HTC 
staat voor de ontwikkeling, 
productie en verkoop van pro-
fessionele vloeroplossingen.
 
De schuurmachines van HTC 
worden ingezet voor kleine 
oppervlakken, zoals randen 
en hoeken, tot aan grote op-
pervlakken van duizenden 
vierkante meters. Daarnaast 
produceert HTC een uniek as-
sortiment diamantsegmenten 
om alle mogelijke werkzaam-
heden van de diverse ma-
chines perfect uit te kunnen 
voeren. Tevens ontwikkelde 
HTC unieke vloeroplossingen 
voor gepolijst beton (HTC Su-
perfloor™), een op diamant 
gebaseerd reingingssysteem 
(HTC Twister™), een uniek 
concept voor het schuren van 
hout (HTC EZwood™) en een 
perfect concept voor vloer- 
voorbereiding (HTC Super-
prep™).
 
Overmat Industries B.V. is 
de exclusieve verdeler van 
HTC schuurmachines en 
diamantsegmenten in de 
Benelux.



HTC GreylineTM 550 HTC GreylineTM 450
HTC GreylineTM 450 HD*

HTC GreylineTM 400

HTC GreylineTM 270
HTC GreylineTM 270 HD*

Airtec BS 270

HTC GreylineTM 270 Edge Grinder
HTC GreylineTM 270 HD Edge Grinder*

Airtec Schuurmachines

HTC Greyline Schuurmachines HTC Greyline™
Naast de zwarte machines 
heeft HTC een serie
Greyline™ machines op de 
markt gebracht. Deze serie 
is zeer concurrerend in prijs 
en wordt met name ingezet 
voor het grove werk zoals 
opruwen, uitvlakken, verwij-
deren, etc.

 De voordelen:
·  Eenvoudig design
·  Robuuste constructie
·  Vast toerental
·  Hoge kwaliteit
·  Functioneel
·  Concurrerend in prijs

Het Zwitserse merk Airtec 
staat voor degelijkheid en 
kwaliteit.

Naast deze  machine voor 
het schuren van beton vindt 
u bij Overmat toepassingen 
voor het frezen en opruwen 
van diverse oppervlakken en 
materialen.

Overmat Industries B.V. is 
de exclusieve verdeler  van 
Airtec schuur- en frees-
machines in de Benelux.

PCM

PKD Split

CA 6

Dikkere lagen lijm en epoxy verwijderen.

Verwijderen van verflagen en dunnere 
lijmlagen.

Opschuren van beton, opruwen van tegels en 
verwijderen van lijmresten.

De HD versie van deze 
machine heeft een nog 
krachtigere motor.

*

www.overmat.nl



HARD 
BETON

ZACHT
BETON

EXTREEM
HARD
BETON

MEDIUM 
BETON

Voorheen 

CX 
Serie

Voorheen 

SF
Serie

Voorheen 

CA
Serie

Voorheen 

C
Serie

SERIE

Moh's krastest
tussen 2-3

SERIE

Moh's krastest
tussen 3-5

SERIE

Moh's krastest
tussen 5-7

SERIE

Moh's krastest
tussen 7-9

M0 korrel 10 H0 korrel 10

M1 korrel 16

M2 korrel 25S2 korrel 25

S3 korrel 40

S4 korrel 80

S5 korrel 150 M5 korrel 150 H5 korrel 150 X5 korrel 150

M4 korrel 80 H4 korrel 80 X4 korrel 80

M3 korrel 40 H3 korrel 40 X3 korrel 40

H2 korrel 25 X2 korrel 25

H1 korrel 16

M serie

S serie

H serie

X serie

T-Rex® Classic

T-Rex® Rings

T-Rex® Dome II EZ GL T-Rex®T-Rex® Super II GreylineTM SuperprepTM

A AB B

Diamant
Schuursegmenten

HTC Diamant Schuursegmenten - Vloervoorbereiding

HTC Diamant Schuursegmenten - Metaalgebonden voor 
beton

HTC Air Flow™
Deze segmenthouder 
creëert een verbeterde en 
gecontroleerde luchtstroom 
rondom de segmenten.
Dit zorgt o.a. voor een 
langere levensduur van 
de segmenten, verlaagde 
werktemperatuur, betere 
stofafvoer en een efficiënter 
schuurresultaat.

U vindt meer informatie 
op www.overmat.nl

Een goed resultaat kan alleen bereikt worden met de juiste materialen. 
Iedere machine en klus vraagt om specifieke segmenten. Bij Overmat 
vindt u daarom een zeer breed assortiment (diamant) schuursegmenten 
en toebehoren van HTC.

Ravager® 180 mm Ravager® 230 mm Ravager® 270 mm



40 Grijs

400 Rood

80 bruin

800 Wit

150 Zwart

1500 Geel

200 Blauw

3000 Groen

EZ BBX EZ BB serie EZ SR serie EZ FP serie

BB 6 FP 50

EZ REP 00 
Bruin

EZ REP 01 
Zwart

EZ REP 02 
Blauw

EZ REP 03
Rood

EZ REP 04
Wit

EZ REP 06 
Groen

EZ REP 05 
Geel

SR 6

BB 3 FP 30SR 3

BB 7 FP 60SR 7BB 8 SR 8

BB 4 FP 40SR 4BB 5 SR 5

HTC Diamant  Schuursegmenten - Kunststofgebonden voor 
beton en natuursteen

HTC Diamant  Segmenten - Droog schuren natuursteen

HTC Diamant Segmenten - Nat schuren natuursteen

Fenix II serie

Grijs 3 Bruin 4 Zwart 5 Blauw 6 Rood 7 Wit 8 Geel 9 Groen 10

Geen water, geen slurry!
HTC Diamond Xpress is een 
uniek schuursysteem voor 
marmer, terrazzo en kalk-
houdende steensoorten 
waarbij geen water meer
nodig is. Dit creëert sig-
nificante besparingen in 
bijvoorbeeld mankracht en 
materiaal.

U vindt meer informatie op 
www.overmat.nl

www.overmat.nl
Korrel 80 Korrel 150 Korrel 200 Korrel 400 Korrel 800 Korrel 3000Korrel 1500



HTC TwisterTM

is een revolutionair reinigings-
systeem! Het concept is ge-
baseerd op schuurschijven die 
zijn voorzien van miljarden 
microscopische diamantjes. 
De vloer kan hierdoor zonder 
chemicaliën op een mechani-
sche wijze gereinigd worden. 
Twister biedt hiermee zowel 
het schoonmaakbedrijf als de 
vloereigenaar unieke voor-
delen!

HTC TwisterTM  Pads

Een betonnen vloer mag best gezien worden. Met een HTC Superfloor™ 
merkt u direct de voordelen van een betonnen vloer in veelbelopen
ruimtes. Een grauwe, vuile vloer verandert in een glanzende, makkelijke, 
milieuvriendelijke en duurzame vloer. En het onderhoud? Dat is te
verwaarlozen. 

Een mooie vloer is één, maar een vloer onderhouden is evenzo belang-
rijk. Het Diamond Cleaning System van HTC geeft een briljant reinigings-
resultaat. Het is toepasbaar op de meeste harde vloeren, zoals terrazzo, 
natuursteen, beton, vinyl en epoxy.

SuperfloorTM

TwisterTM

Rood Geel Wit Groen

Voordelen Superfloor™ :
Kosteneffectief
Functioneel
Esthetisch aantrekkelijk
Milieuvriendelijk
Antislip, ook als de vloer nat is
Zeer hoge brandveiligheid
Eenvoudig te reinigen
Hogere lichtopbrengst
Eindeloze levensduur
Zowel voor nieuwbouw als renovatie
60% lagere kosten op algehele levensduur
dan traditionele vloeroplossingen
Lager trilniveau
Hoge krasbestendigheid
Duurzaam
Ook toepasbaar als ESD-vloer

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
· 

HTC Superfloor™ is een revolutionaire 
vloermethode die beton sterk en duur-
zaam maakt. De methode is eenvoudig, 
maar geniaal! Door de betonnen vloer met 
machines en diamantsegmenten van HTC te 
schuren en polijsten wordt de toplaag van 
het beton verwijderd en komt het sterkere, 
onderliggende beton aan de oppervlakte. 
Dankzij dit proces wordt de vloer sterker en 
duurzamer. Bovendien krijgt de vloer een 
prachtige glans!



Frezen gebeurt in allerlei vormen. Van kleine oppervlakken waar verf- en 
lijmresten verwijderd moeten worden. Tot aan grote parkeergarages waar 
complete vloeren aangepakt worden. Voor al die toepassingen zijn
verschillende machines en capaciteiten voorhanden.

Frezen en Opruwen

Airtec Shave-Master 320

Airtec Roto-Runner 300

Airtec Roto-Star 165 Airtec Euro-Sprint 200

Airtec Roto-Tiger 2500

Airtec Roto-Mat 320

Airtec Euro-Sprint 200

ES-200-581 
Uitzagen van parket 
en houten vloeren

ES-200-910
Ontroesten en
reinigen van 
scheepsdekken

HMT-8.55/25
Frezen en verwijderen van beton 
oppervlakken en asfalt

ET-4
Reinigen en ontroesten van stalen 
oppervlakken

TMO-7.15
Verwijderen van thermoplast
op asfalt en beton

TMO-6.22
Verwijderen van thermoplast op 
asfalt en beton

TMO-12.20
Verwijderen van thermoplast op 
asfalt en beton

HMT-8.200
Frezen en verwijderen van beton 
oppervlakken en asfalt

ET-5
Reinigen en ontroesten van stalen 
oppervlakken

Diverse freestrommels
Er zijn diverse freestrommels 
voor verschillende toepassingen 
en oppervlakken beschikbaar

Diamantschijf 250 x 2,5 mm 
Inzagen van beton

TSR-7.5 
Fijn frezen

ET-4
Verwijderen van 
verf en roest op 
staal

TMO-7.11
Verwijderen van 
thermoplast op
asfalt en beton

HMT-6.46
Frezen en verwij-
deren van beton 
oppervlakken en 
asfalt

STR-4
Ontroesten en
reinigen van 
scheepsdekken

TMO-5.22
Verwijderen van 
coatings

www.overmat.nl

T O U G H  S T U F F

®

TMO-7.11
Verwijderen van thermoplast
op asfalt en beton

TSR-3.5
Verwijderen van zachte lagen
verf, lijm en cement

SR-5
Verwijderen van roest en
verf van staal

KR-8
Licht opruwen van kleine
betonoppervlakken



HTC 80 iD HTC GreylineTM 40 D HTC GreylineTM 25/35 D HTC GreylineTM PS
(pre-separator)

Numatic NDD 900 Ronda

Stofvrij werken is niet meer weg te denken uit de huidige industrie. Naast 
comfort is gezondheid een belangrijk item. Een goede stofzuiger is hierbij 
van onmisbaar belang. Passend bij het ruime assortiment schuurmachines 
biedt Overmat daarom de beste industriële stofzuigers.

Industriële stofzuigers

Tapijt of andere vloerbedekking strippen? Met het aanbod strippers en 
accessoires van Overmat verloopt dit werk probleemloos. Ook lijmresten 
die achter blijven worden met gemak verwijderd.

Strippen

Airtec Extendo BL-3-KIT Airtec Powerman 1600 Wolff Durostripper Wolff Turbostripper



PKD 125/180 PKD 127/178 Universele diamant komschijf
100/125/180

enkele of dubbele rij

125 075 1
180 075 1

PKD RON 125/180 125 057 1
180 057 1

125 045 1
180 045 1

www.overmat.nl

Interesse?
Meld u aan via info@overmat.nl

Naast grote freesmachines biedt Overmat ook compacte, maar krachtige handfrezen 
aan. Met het bijpassende assortiment komschijven zijn alle freestoepassingen langs 
de randen en in de hoeken mogelijk.

Handfrezen en komschijven

Als professional wilt u altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelin-
gen en producten. Daarvoor organiseert Overmat diverse Academies
gedurende het jaar, toegespitst op diverse vloerproblemen en werkwijzen.

Academies

Airtec Jet-Rotary 100

Airtec Jet-Rotary 637

Overmat Academie Natuursteen Academie Floorservice Academie

Tweedaagse bijeenkomst:
Schuren en polijsten van beton volgens  
het HTC SuperfloorTM Concept
Frezen
Opruwen en verwijderen
Schuren en polijsten van natuursteen
Schuren van houten vloeren

Eendaagse bijeenkomst:
Floorservice Hardwasolie assortiment en  
mogelijkheden
Voorbehandeling Prime Old Grey
Behandeling Nature Protect
Reiniging en Onderhoud
Trends en bijpassende producten

Eendaagse bijeenkomst:
“Tips and tricks” schuren en polijsten
Droog schuren met HTC Diamond XpressTM

Randbewerking
Onderhoud en renovatie met HTC TwisterTM 
en Stoneboy Marble



Bij Overmat vindt u een compleet assortiment schuurmachines en acces-
soires voor zowel de bewerking als het onderhoud van parket en houten 
vloeren. Deze producten sluiten eveneens perfect aan op ons Floorservice 
assortiment voor de behandeling en afwerking van houten vloeren.

Schuren en Onderhouden 
Houten vloeren

Floorboy XL 300 Woodboy® 4000/32-3 Frank Gecko S -  lepel 110 mm

Frank Gecko Star 178 mm 
lepel 385 mm

Frank Gecko L  -  lepel 300 mm

Frank Viper C Frank Gecko Star 178 mm  
lepel 175 mm

Hardwasolie in 34 standaard kleuren. Onderhouds- en reinigingsproducten
voor houten vloeren en pvc.

Speciale (voor)behandelingsproducten met trendy 
effecten en lakken voor o.a. een onbehandelde look.

Frank Cobra Classic 

Floorservice®Floorservice
Ons eigen merk Floorservice® biedt producten voor handmatige, professio-
nele en industriële verwerking op houten vloeren en de daarbij behorende 
reinigings-                      en onderhoudsproducten



Gewicht 10 kg
Machineverzwaring voor verhoging
van de schuurdruk.

Aandrijfschijf met snelhechting
Voor bevestiging van pads, schuurschijven 
en klitschijven.

Stalen borstel
Voor het verwijderen van
tapijtresten.

Schrobborstel
Voor het schrobben van steen, tegels,
natuursteen en kunststofvloeren.

Vac-1 Unit
Professionele duurzame stofafzuiging 
met by-pass koeling, incl. slang.
3 Filter-systeem, ketel in roestvrij staal, 
inhoud 15 L.

Vloeistoftank
Te bevestigen aan de steel van de
Woodboy® 4000/32-3
Voor natte reiniging van steen, tegels, 
natuursteen- en kunststofvloeren.
Inhoud 10 L.

Aandrijfschijf met pennenrug
Voor bevestiging van pads en schuurschijven.

Boenborstel
Voor het op- en uitboenen 
van boenwas.

Aandrijfschijf 3 Kom-Diamant
Voor het schuren van beton en 
egaline.

Siliciumschijf
Voor het schuren van
cementdekvloeren.

5E-aandrijfschijf
Voor een perfect schuur- en eindresultaat 
van o.a. visgraat-, mozaïekparket en andere 
motiefvloeren. 5 contra-roterende gelagerde 
schijven op aandrijfschijf met stofgaten.

High Performance Discs
en Performance Pad

HTC EZ SLWollen Pads

Dunne Pads

Vilt Pads Gaasschuurschijven

Dikke Pads Schuurbanden Dubbelzijdige
schuurschijven

Viltschuurschijven

Accessoires Woodboy®

Pads en schuurmaterialen voor houten vloeren

EZ SL 30

EZ SL 50 EZ SL 90

www.overmat.nl

Klitschuurschijven



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

Meer informatie of een geheel
vrijblijvende demonstratie

aanvragen?

Neem gerust contact met ons op via: 
info@overmat.nl

Wilt u meer zien en leren over
onze producten? Kijk dan naar onze

instructie video’s op www.overmat.nl,
of neem deel aan één van onze

Academies.




