
PRODUKTKATALOG

profl ex - SBR, EPDM and perimeter

fl exmat - rubber ring mats

sportfl ex - rubber mats puzzle 



ATEST PZH     |    HIC-SERTIFICATE OVER 3M    |    EU-STANDARD PN-EN 1177:20   |   50 CM X 50 CM

and rubber perimeter

Lagdelte gummigranuler SBR 
sLabs. Med sandet topplag. 

Tilgjengelig i 5 farger.

Elastiske kanter laget av 
gummigranuler SBR.

Tilgjengelig i 5 farger..

Designet gjør at platene holder 
seg på plass. Festene sørger for 
en rask og enkel installering.

Profl ex SBR Gummikanter

Lagdelte gummigranuler SBR 
sLabs med eSPDM Granules 
topplag.

Tilgjengelig i 24 farger.

Fargen på det øverste laget på 
platene er UV-stålingssikker, for 
forlenget  levetid.

Profl ex EPDM

• Størrelse: 50cm x 50cm
• Lang holdbarhet, heavy duty
• Enkel å rengjøre – glatte overfl ater
• Sikkert, mykt og porøst
• Rask installasjon uten lim

Vann trenger igjennom

FELLESTREKK VED PROFLEX SYSTEM:

Hard før

Antiskli 

Vibrasjons-isolerende

SBR & EPDM mats



Rask, Enkel og Billig installasjon

Aggregerte eller konkrete gulvrammer

16 fester per plate 

INSTALLASJON

divider system sammenhengende 
konstruksjon

AVLØPSSYSTEMET
Girfri vannføring i henhold til 
underlagshelling. 

INSTALLASJONSSPOR
Hver plate er utstyrt med  
16 monteringshull . 

HULE
Denne teknologien gir homogen 
struktur på hele tversnittet av 
platene.
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Tykkelse (mm) 50

anount on stillage m2 100

HIC (m) 1.0 1.1 1.3 1.5 1.6 1.7 2.0 2.4 2.8

Tykkelse (mm) 25 30 40 45 50 60 70 75 90

m2 pr palle 50 50 40 35 32 30 27 25 20

SBR

Gummi plater Profl ex SBR

SBR Perimeter 

Størrelse: 100cm x 25cm  x 5cm

Farge toner på Profl ex SBR

SVART RØD GRØNN GRÅ BLÅ

1 2 3 4 5



HIC (m) 1.0 1.1 1.3 1.5 1.6 1.7 2.0 2.4 2.8

Tykkelse (mm) 25 30 40 45 50 60 70 75 90

m2 pr palle 50 50 40 35 32 30 27 25 20

EPDM

EPDM Proflex gummi plater

Farge toner på Proflex EPDM

www.gummimatte24.no
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Gummimatter for fitness studio og Treningssentere 100cm x 100cm | PZH test result 

Pusslematter som er sertifisert flammehemmende - ved spesialbestilling

Rubber mats puzzle 

KANTER OG HJØRNER

FLERE FARGERSUPER SVARTSVART



Størrelse: 100cm x 100cm
Lang holdbarhet, heavy duty
Enkel å rengjøre – Glatte overfl ater
Sikkert – Mykt og porøst
Rask installasjon, uten lim

HOVEDEGENSKUPER

Gummimattene for treningssentere 
er tigjengelig i fl ere tykkelser:
15, 20 og 25 mm.
Dette gjør det enkelt å fi nne ditt gulv

• 15 mm – perfekt for fi tnessstudio.

• 20 og 25 mm – er for sentere hvor Det 
brukes tyngre vekter.

• Gummimatter med sertifi sert 
Flammehemning kan produseres 
dersom kunden ønsker dette 

Sammensetning: SBR gummikorn og 
PU lim av høy kvalitet.

Shape: 100% like former på mattene gir dem 
en pefekt passform.

Struktur: Jevn tildekking gir stabilitet og 
demping.

Installasjon: jevn tildekking uten bruk av 
lim, kun pusslehakkene i mattene.

Service: enkelt å rengjøre,og å bytte 
Spesifi kke plater ved behov.

Modifi sering: kan enkelt formes ved hjelp 
å bruke en skarp tapetkniv.

Teknisk spesifi kasjon.

Tykkelse (mm) 15 20 25

m2 pr palle 70 60 55

Pusslematter 

Pusslematter.

Gummimattene sørger for en tryggere treningsøkt.
Måten de er laget på reduserer trykket på kroppen ved f.eks hopping, samtidig som det ser 
mer innbydende ut for kunden.  Alle mattene våre har utmerkede tekniske egenskaper for 
økt trygghet. Ikke bare øker sikkerheten for dem som trener, Men den høye kvaliteten og 
det unike designet vårt gjør også heshetsbildet mer innbydende for kundene.

Gummimattene våre kommer i fl ere 
forskjellige farger:

• SVART
• SUPER SVART
• FARGER



 

Perfekt bakke fror lekeplasser og 
hager ril en liten pris. 

Dette produktet kjennetegnes ved 
bruk av sikkerhet, høy holdbarhet 
og slitestyrke. Matten er åpent og 
kan monters på en eksisterende 
plen eller på fruktbar jord. Etter 
en tid vokser de hypertrofiserte 
mattene over gresset, slik at bakken 
blir stabil. 

Atest PZH    |    HIC - Sertyfikat over 3m    |    EU - stadard PN-EN 1177:20  |  150cm x 100cm

mat størrelse
150cm x 100cm x 23mm

Rubber ring mats

Gummigrøtematter er perfekte 
som en sikker overflate for typer 
utstyr. Gummiplatene våre har 
blitt brukt i mange forskjellige 
investeringer. Eierne av utendørs 
trenngssentre og lekeplasser 
rekker for dem ofte.

Gjengroingsmatter



parametere for hypertrofiserte matter og stabiliserende netting

monteringsvare er inkludert

ENKELT OG ØKONOMISK

Bakken, som var foret med 
hypertrofiserte matter, forblir lke 
sikker når den er gjengrodd med 
gress.

Matten er laget av resirkulert 
gummi.

Montering av matten er veldig 
enkel, uansett om vi setter den i et 
rett eller ujevnt terreng. 

Denne overflaten er også veldig 
enkel å vedlikeholde, og krever 
praktisk talt ingen andre tiltak enn 
å kutte gresset.

Plenen med overgangsmatte kan 
klippes uten fryk.

 

Holdbarhet og sklisikkerhet
Enkel montering uten fundament
Brukes i flatt terreng og i skråninger
Absorbende fall - mattene har et sikkerhetssertifikat når de faller 
fra over 3 meters høyde

VIKTIGSTE PRODUKTFUNKSJONER:

www.gummimatte24.no

Farge
RAL

HIC (m) 3.0

Tykkelse (mm) 23

Mengden På paletten (m2) 120

9005 SVART be om pris

6000 GRØNN be om pris

rull med stabiliserende netting - 60m2 (1m x 60m) be om pris



4360 Varhaug
Skulegata 6 b
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Våre merker:

Sales Deprtment
tel: 92205301 

kontakt@gummimatte24.no


