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Sport har noe å tilby alle. Uansett alder og fysikk gir fysisk 
aktivitet livet ekstra innhold. Det spiller ingen rolle hvor 
rask eller sakte du er eller hvilken aktivitet du driver med  
- en aktiv og sunn livsstil er mulig for de fleste.

Mer og mer sport foregår innendørs og gulvet er grunnlaget 
for alle disse aktivitetene. Når foten treffer gulvet, blir det et 
trykk med høy effekt som kan skade ledd, leddbånd, sener 
og bløtvev. Et godt sportsgulv med gode støtdempende 
egenskaper bidrar til å minimere risikoen for skader.

BOEN Sport har produsert sportsgulv systemer i mer enn 
50 år, og disse er godt kjent blant fagfolk over hele verden. 
De brukes av fitnesskjeder som SATS, Elexia, Spenst og 
Nautilus og BOEN Sport er den foretrukne leverandør til 
Gold's Gym i USA og i Norge.

Lengde:  2200 mm

Bredde:  209 mm

m² pr. bord:  0,46 m²

Antall bord pr. pk.:  4

m2 pr. pk.:  1,84 m²

Pk. pr. palle:  40

m² pr. palle:  73,60 m²

Vekt pr. palle:  766,80 kg

Egnet til prosjekter inntil 300 m2

Byggehøyde = 29 mm

Støtdemping
Actiflex er et flateelastisk sportsgulv hvor parketten er 
montert på toppen av et støtdempende skumunderlag. Det 
skal installeres på et tørt, plant og selvbærende undergulv 
av betong eller tre. Gulvet har blitt testet i henhold til 
kravene til EN14904 og Actiflex oppfyller kravene i alle fem 
testelementer og oppnår høyest Type A4 klassifisering.

Sikker installasjon med BOEN X-prESS
BOEN X-PRESS låsemekanisme sikrer en rask og sikker 
installasjon. En fleksibel fjær på kortenden av bordet låser 
bordene sammen. Med den nye låsemekanismen kan 
bordene installeres med enkle håndbevegelser. 

BOEN X-PRESS er et 5G låsesystem som er utviklet og 
patentert av Välinge i Sverige. Dette er den mest moderne 
“press ned” teknologi som finnes på markedet i dag.

raskere og enklere
Ingen spesielle verktøy eller lim er nødvendig ved legging av 
Actiflex. Dette reduserer monteringstiden og kostnadene. 

Understruktur med HDF plate.

Mellom- og undersjikt  
i nåletre (gran) 

BOEN X-PRESS  
låsemekanisme gir 
et perfekt resultat.

HDF-plate for 
trykkfordelingen

Overflate: ca. 3,5 mm slitesjikt 

1)	 Støtdemping	er	inndelt	i	to	grupper	hvor	prosentandelen	angir	hvor	stor	del	av	kraften	som	absorberes	i	gulvet.	
Mellom	55%	og	75%	tilfredsstiller	høyeste	nivå	for	et	flateelastisk	gulv.

2)	 Den	vertikale	nedbøyningen	skal	ikke	overstige	5	mm	for	høyeste	nivå	for	et	flateelastisk	gulv.

3)	 Riktig	friksjon	er	viktig	for	å	unngå	skader.	Det	oppgitte	intervallet	er	et	kompromiss	for	å	tilpasse	seg	ulike	
idretter.	Lav	friksjonskoeffisent	betyr	"glattere"	overflate.	NB!	Testgulv	er	overflatebehandlet	med	Bona	Sportive	
Finish.

4)	 Ballsprett	indikerer	hvor	høyt	ballen	spretter	når	den	droppes	fra	en	gitt	høyde	(betong	=	100%)

5)	 Alle	gulv	skal	tåle	en	motstand	på	minimum	1500N.
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1500N

Actiflex STADiuM 61% 3,5 mm 85% 93% OK

	

Betong. Actiflex kan installeres 
direkte på betong, eller oppå 
eksisterende gulv.

Plastfolie

Elastisk skum for en optimal 
energiabsorbering

Tester	utført	av	iSA	Sport	Nordic,	Norge.

- Sports floors for an active lifestyle
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Et tregulv, en god basis for en 
naturlig og behagelig atmosfære

Andre	tresorter	og	FSC-sertifiserte	produkter	på	forespørsel.

www.boensport.no

Tregulv trenger lite vedlikehold, er miljøvennlig og 
skaper en naturlig og varm atmosfære.

laget for å brukes
BOEN Sportsgulv vil gi gode treningsforhold i mange 
år. Actiflex leveres med 6 strøk UV herdet lakk fra 
fabrikk. Vi anbefaler et strøk med Bona Sportive 
lakk etter montering for å gi en ekstra beskyttelse 
til overflaten. 

Regelmessig vedlikehold med Bona Sportive 
vedlikeholdsprodukter vil sikre optimal ytelse og 
lang levetid for ditt sportsgulv.

internasjonal suksess
BOEN har utviklet seg til en av verdens ledende 
produsenter og leverandør av sportsgulv, med et 
sterkt fokus på overflateløsninger av tre. Andre 
alternativer, f.eks. linoleum, PU, PVC og gummi 
finnes i BOEN Sports store produktutvalg og 
referanser.

BOEN Sport har sertifiserte distributører over 
hele Europa, Asia og USA. Kontakt oss for mer 
informasjon.

respekt for naturen
Som produsent av treprodukter er vi fullt klar over at vi har 
en viktig arv å forvalte. Vi er derfor i en kontinuerlig dialog 
med miljøvernmyndigheter og organisasjoner. BOENs 
klare ambisjon er å avvikle all parkettproduksjon basert 
på utrydningstruede tresorter. Vi bruker råmaterialer fra 
bæredyktig skog, som er korrekt forvaltet og har en høy 
grad av fornyelse. Det er vårt mål å sørge for at alle våre 
råmaterialer er sertifisert iht. anerkjente, internasjonale 
krav.

BOENs fabrikker følger til enhver tid retningslinjene til 
FSC™ (Forest Stewardship Council™), en anerkjent 
internasjonal sertifiseringsordning. BOENs lisensnummer:  
BOEN Bruk AS FSC™ C051117, BOEN Parkett Deutschland 
GmbH & Co. KG FSC™ C101713, BOEN Lietuva UAB FSC™ 
C021510, BOEN UK Ltd FSC™ C047288, BOEN Hardwood 
Flooring, Inc FSC™ C095158. 
The mark of responsible forestry, www.fsc.org.

ASK LØNN

EiK BØK

SCANDiNAViA:

BOEN Bruk AS
Topdalsvn.	406-408
N-4658	Tveit
NORWAY

tel:	+47	38	06	66	00
fax:	+47	38	06	66	01

Email:	boensport@boen.no
www.boensport.no

www.realwood.eu
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