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En konstruktion ditt eget personliga bästa

GYM FLOORING

Vi tillverkar inte bara golvbeläggningar av gummi. Vi
tillhandahåller ett premium golvsystem som är konstruerat
för att maximera komfort, hållbarhet och funktionalitet.

GOLVLÖSNINGAR SOM
INNEHÅLLER ALLT FÖR ALLA
Det är praktiskt taget oförstörbart - kan användas var som helst och är idealiskt
för intensiv användning i tunga miljöer där maximal ljuddämpning är ett krav.
Tech University
Nederländerna

Sömlös integrering med
andra golvbeläggningar

Finns i 4 tjocklekar

Sockeldesign
minskar i betydande utsträckning
buller och vibrationer

3,18 cm DuraTrain
5,08 cm DuraSound
6,98 cm DuraSound
8,26 cm DuraSound

8.26 cm DuraSound

Upphöjda socklar

• Höjer upp plattorna från golvet, bildar luftfickor vilket ger
en överlägsen dämpningseffekt
• Absorberar både ljud och vibrationer
• Alla ledningar kan dras under DuraSound plattorna

Slitskikt med hög
kompression

• Testade med över 4000
repetitiva stötar med
trubbigt föremål.

• Utrustningens vikt fördelas jämnt

De minsta sömmarna som tillverkas i
gummiplattsindustrin
• Möjliggör en noggrann rengöring av sömmarna.
• Ser helt enkelt bra ut

Patenterad KrosLOCK konstruktion

• Unik omni-riktat låsningsutförande som låter plattorna låsas fast på
plats utan att vidhäftningsmedel behöver användas!
• Detta låsningsutförande förhindrar utvidgning och sammandragning av
plattorna, förhindrar att plattorna lossnar i fogarna och gör att energin
i stötar sprids i alla riktningar över hela det belagda golvet
• Plattorna kan plockas upp och omkonfigureras för att passa ändringar
i din anläggning
• Du kan själv enkelt och effektivt montera dem.
Vi har monteringsteam tillgängliga.

Vårt produktsortiment omfattar
Plus-Serien

DuraTrain och DuraSound golvbeläggningar av
gummi i Plus Serien
• Slitageskiktet tillverkat av sammankopplat buffrat gummi.
• 100% återvunnet gummi.
• Poröst slitageskikt.

Brandklassificering: Efl

Plus XT-Serien

• Finns i grått och svart.

DuraTrain och DuraSound golvbeläggning av
gummi i Plus XT Serien
• 100% icke poröst slitageskikt.
• Mycket lätt att göra rent och därför mycket hygieniskt.
• Mycket slitstarkt.

Brandklassificering: Cfl

Premium-Serien

• Finns i svart, grått och blått.

DuraTrain och DuraSound golvbeläggning av
gummi i Premium Serien
• Prefabricerat EPDM slitageskikt.
• Finns i många attraktiva färger.
• Lätt att hålla rent.

Brandklassificering: Cfl

• Många färgalternativ.

Det rätta valet
Mer än 15 års design, formuleringar
och modifieringar har resulterat i en
verkligt unik golvbeläggningslösning
som är flexibel, slitstark, säker och
kostnadseffektiv.
Plattorna är tillverkade av 100% återvunna lastbilsdäck, som är miljömässigt säkra, mer slitstarka än personbilsdäck och kan återvinnas på nytt då
de nått slutet på sin livscykel.
Den unika monteringstekniken med
kompression hindrar plattorna från
att förskjutas eller separeras och små
avfasade kanter förhindrar ansamling
av smuts.
Gör att din anläggning skiljer sig från

andra med detta innovativa utseende
och känslan som du bara kan få med
DuraTrain/DuraSound.

ett 3.18 cm tjockt sockelutförande
mot stötar och med de inneboende
egenskaperna hos gummiblandningen
erbjuder Dura Train ett överlägset ljud
isolering och stötdämpning, minskade
vibrationer och ljudfortplantning både
inom din anläggning och inom angränsande utrymmen. Den har testats
och visat sig vara tystare än en rad
andra golvbeläggningar inklusive 12
mm återvunnet gummi.

ta kommersiella trafiken utan också
för att skydda golvutjämningar och
undergolv från att skadas. Den tillverkas med en patenterad trestegs
kompressionsgjutningsprocess. Extrem
mekanisk komprimering och material av hög kvalitet skapar en extremt
slitstark golvplatta. Den är klassad att
tåla över 4000 stötar av ett trubbigt
föremål och är underbyggd av en 10årig fabriksgaranti.

Upplev skillnaden

Enkel att installera

DuraTrain/DuraSound har utvecklats
med många unika och innovativa
funktioner som tex. stötdämpning
med sockelteknologi, som skapar
luftutrymme under varje platta för en
överlägsen dämpningseffekt med reducerat buller och reducerad vibration.

Plattorna installeras under tryck. Vidhäftningsmedel behövs enbart för att
fixera övergångarna. Plattorna kan lätt
lyftas upp och bytas ut.

Se skillnaden

ASTM och BS kompatibla för motstånd
mot halka i under torra och våta förhållanden och testade för extrema
temperaturer, draghållfasthet och
slitstyrka. Med DuraTrain/DuraSound
får du den bästa produkten som är
tillgänglig på marknaden.

DuraTrain/DuraSound låter dig skapa
en visuell effekt som du bara inte kan
få med ett traditionellt trägolv.
Välj bland många olika färger för att
tillfredsställa de mest kräsna estetiska kraven. Flerfärgade golvbeläggningar ser inte bara bra ut utan tjänar
även ett funktionellt syfte och låter
dig på samma gång
skilja mellan olika användningsområden.

Det pålitliga valet

Utformad för att hålla länge

Träningsanläggningar är inte alltid
bland de tystaste platserna men med

DuraTrain/DuraSound har utformats
för att inte bara tåla även den tyngs-

Det säkra valet

Smidig integrering
Med övergångskanter och hörnprofiler, kan vår golvbeläggning säkert
och sömlöst integreras med andra
golvbeläggningsytor och läggas runt
dörröppningar.

Någonting överallt
Inte enbart för användning under
utrustningar
är DuraTrain/DuraSound det första
golvbeläggningssystemet som ger
dig en verkligt integrerad golvbeläggningslösning. Olympic lyftplattformar
kan sömlöst integreras - inga separata eller upphöjda plattformar - inga
risker att snubbla. Det ultimata när
det gäller flexibilitet - hela ytan är
användbar - för allt du kan behöva!

Föreställ dig vilka möjligheter

Den otroliga mångsidigheten hos DuraTrain/DuraSound betyder att
du kan använda den på alla områden inom din anläggning och skapa
verkligt flexibla träningsutrymmen.
Plus färger:

Plus XT färger:		

Midnight Black

Midnight Black

Slate Grey

Slate Grey			

Ocean Blue

Premium färger*:

Red

Grey

Charcoal

Denali

* (Många andra färgalternativ).

Tillbehör
Vår fristående SofRamp lösning är utformad för att kunna användas var helst
en övergång kan behövas. SofRamp kan klippas till och passa alla hörnvinklar
vilket gör den idealisk för entréer. Alla tillbehör finns i 4 tjocklekar.
SofRamp Utvändiga hörn

SofRamp Invändiga hörn

SofRamp

DuraTrain/DuraSound plattor ger en överlägsen ljud- och stöt
dämpning
Ljud och vibrationer som orsakas av att man tappar tyngre föremål på golvet
hörs lätt genom byggnader. När du förväntar dig problem med grannar, kan
DuraSound plattor vara den bästa lösningen eftersom de har en ihålig sockel
kärna i botten.
Förutom standard ISO och ASTM akustiska tester har även (STC, IIC & ΔIIC),
Riverbank Acoustical Laboratories utfört icke-standard viktsläppningstester.
Dessa tester omfattade att släppa olika stora vikter från förutbestämda höjder
direkt ner på golvbeläggningen.
Här är en översikt:
dB-A bullerdämpning (Ljud som uppstår när man släpper olika stora vikter på plattorna).
Siffror som visas utgör skillnaden i ljud mellan att släppa vikter på betong eller på plattor - visas som skillnaden i SPL. Ju större siffra desto bättre fungerar plattorna.
Tjocklek
1.25” - 3.18 cm.
2” - 5.08 cm.
2.75” - 6.98 cm.
3.25” - 8.26 cm.

24,5 lbs - 36”
11.11 kg - 91 cm.

24,5lbs - 60”
11.11kg - 152 cm.

26,8
37,7
37
39,4

22
35,3
34,9
40,2

54.5lbs - 36”
54.5lbs - 60”
24,72kg - 91 cm. 24,72kg - 152 cm.
21,5
35,2
38,2
40,2

19,5
31,8
36
36,4

”Data översikt ISO 10140-3 - Ljudisolering mätt med
”Avlyssningsmaskin” och visas som dB”
En avlyssningsmaskin tappar vikter på 500 gram från en höjd på 40 mm.
ΔLw
Δllin
Ln,w
1.25” - 3.18 cm.
23
12
51
2” - 5.08 cm.
26
14
49
2.75” - 6.98 cm.
25
14
48
3.25” - 8.26 cm.
27
14
48
”Data översikt ISO 10140-2 Isolering luftburet ljud:
mätning av ljudminskning hos luftburet ljud som går genom plattorna.”
1.25” - 3.18 cm.
2” - 5.08 cm.
2.75” - 6.98 cm.
3.25” - 8.26 cm.

Rw: Viktat ljudminskningsindex = SRI
55
53
54
55

Ln,r,w
55
55
56
56

Data översikt ASTM E90:
Luftburen ljudöverföring.
1.25” - 3.18 cm.
2” - 5.08 cm.
2.75” - 6.98 cm.
3.25” - 8.26 cm.

Data översikt ASTM E492:
Ljudöverföring från stöt.

STC = Ljud		
Överföringsklass		
55 1.25” - 3.18 cm.
54 2” - 5.08 cm.
57 2.75” - 6.98 cm.
57 3.25” - 8.26 cm.

IIC = Stötisolering
Klass
56
62
64
67

Data översikt ASTM E2179: Effektiviteten hos golvbeläggningar.

1.25” - 3.18 cm.
2” - 5.08 cm.
2.75” - 6.98 cm.
3.25” - 8.26 cm.

ΔIIC = Ökning i		
ΔLw = viktad minskning av
Stötisoleringsklass
T
rycknivå stötljud
26
1.25” - 3.18 cm.
23
27
2” - 5.08 cm.
25
28
2.75” - 6.98 cm.
26
28
3.25” - 8.26 cm.
28

Officiellt Floorscore utlåtande
FloorScore® är ett certifieringsprogram som utformats av Resilient Floor Covering
(Motståndskraftiga golvbeläggningar) Institute (RFCI) för hårda golvbeläggningar
och vidhäftande golvbeläggningsprodukter som de stränga kraven på inomhusluft
(IAQ). Produkter med FloorScoore etikett uppfyller kriterierna för utsläpp av luft av
inomhuskvalitet LEED, CHPS, Green Guide för Sjukvård och är godkända av en lång lista
på hälsovårdsprogram.
Kungsfiskarfåglar är älskade över hela världen med mer än 90 arter som upptar en
mängd olika livsmiljöer. De känns igen på sina stora huvuden och långa näbbar och
är kända för sin skarpa syn, färggranna fjäderdräkt och jaktförmåga. Kungsfiskarna är
kända som indikatorer på en hälsosam miljö. Samtidigt som de är sårbara när deras
livsmiljöer förstörs. Vissa arter hotas nu av utrotning.
Certifiering av SCS, representerat av SCS Kingsfisher, är ett visuellt uttryck för bevisat
engagemang för hållbarhet genom förvaltning av miljön, ansvarsfull resurshantering och
skydd av människor och samhällen.

