SOLASTIC SPORTVLOEREN

nieuwbouw
en renovatie

faceliften
van bestaande
sportvloeren
service

reparatie

onderhoud

De ideale ondergrond voor sportbeoefening in gym- en speellokaal

Soldicoat B.V. Kunststofvloeren
Postbus 2035
7420 AA DEVENTER
Telefoon
0570 623 543
Fax
0570 623 520
E-mail
info@soldicoat.nl
Internet
www.soldicoat.nl

• Geheel naadloos

• Comfortabel

• Hygiënisch en veilig

• Verend

• Geluiddempend

• Schokabsorberend

• Minder contactgeluid

• Rijk kleurengamma

• Isolerend

• Decoratief

POLYURETHAAN VLOEREN

Solastic Sportvloeren
Naadloos - Geluiddempend - Verend
Kerneigenschappen Solastic Sportvloeren
- Naadloos:
Hygiënisch, veilig en onderhoudsarm
- Mechanisch sterk:
Geschikt voor vele toepassingen
- Diverse afwerkingen:
Decoratief, esthetisch, Marmerlook

Spelen, springen en sporten dat het een lieve lust is!

Gymzalen beantwoorden met Solastic Sportvloeren aan de hoogste eisen.

Vakkundig advies en uitvoering
- Een nieuwe vloer bij renovatie en nieuwbouw
- Een ‘facelift’ bij een te gladde of verouderde vloer
- Opfrissen van belijning (ook op linovloeren)
- Onderhoud en reparatie van de sportvloer
Voor elke toepassing het juiste systeem en oppervlakte-afwerking
- Gymzaal:
Sporttechnisch op het hoogste niveau (NEN normering)
- Speellokaal:
Een dunner systeem voor speelruimten op basisscholen
- Fysiotherapieruimte:
Geluiddempend, schokabsorberend, decoratief en comfortabel
- Fitness-/krachtsportruimte: Spikebestendig (DIN 18032), bestand tegen extreem zware
belasting
- Woonruimte:
Een naadloze afwerking op een houten ondervloer
Soldicoat Polyurethaan vloeren voor outdoor toepassingen
- Geluiddempende vloeren
- Valbrekende vloeren onder klimtoestellen
- Met granulaat ingestrooide vloeren voor speelvelden en loopbanen

Ook in speellokalen worden Solastic Sportvloeren frequent toegepast.

Solastic Sportvloeren zijn leverbaar in een groot kleurengamma.

Solastic Sportvloeren worden voorzien van opvallende belijning.

Toepassingen
- Sporthallen
- Gymzalen
- Speellokalen
- Fysiotherapieruimten
- Fitnessruimten
- Woonkamers
- Balletzalen
Referenties
Solastic Sportvloeren zijn inmiddels toegepast in tal van scholen, bedrijven en instellingen.
Wij informeren u graag over referenties bij u in de buurt.
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