BOFLEX SPORTSGULV

GLEDEN VED Å DRIVE IDRETT
En naturlig utvikling ved å leke og
drive idrett er å føle en stor grad av
mestring. Uansett alder og fysisk form
gir fysisk aktivitet livet ekstra mening.

forekommer i ulike størrelser og
standarder, med et stort mangfold av
utstyr og fasiliteter. Men en ting har
alle disse arenaene felles, det er at
samtlige har et gulv.

Mer og mer av denne aktiviteten
foregår innendørs. Dette betyr at så
godt som alle byer, småbyer og
tettsteder har en eller annen form for
sports-fasiliteter, eller i det minste et
sted hvor det er mulig å delta i spill,
idrett eller lek. Sportsarenaer

sterkest. Spørsmålet blir derfor om det
finnes et gulv som passer alle de ulike
aktivitetene like godt?

Gulvet er den viktigste delen av alle
innendørsarenaer. Alt er fokusert på og
rundt gulvet. Derfor er valg av gulv
veldig viktig. Valget er ikke lett, alle
ønsker å vektlegge den idretten de
personlig interesserer seg mest for

I denne brosjyren vil du se hvilket valg
noen mennesker tok, og hva de nå
mener om dette valget. Les og gjør opp
din egen mening.
God lesning!

Bredde 137mm
Konstruksjonshøyde 28mm

Dobbel not og fjær

Hardved lag
Tverrlag
Underbord

Evazote

Evazote

Boflex sportsgulv testes av norsk
institutt for byggforskning, og er
patentert i flere land.

Det har vært en eller annen form for
industri på elva Topdal i utkanten av
Kristiansand siden 1500-tallet, og i
nesten 40 år har Boen Parkett utviklet
og produsert sportsgulv her.
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Boflex, Boen’s nyeste gulv har vært på
markedet siden 1990. Produktet
eksporteres for øyeblikket til store deler
av Europa, USA og Asia.
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”Boflex gir mer effektiv trening
og forhindrer skader.”
”Vårt treningsstudio i utkanten av Kristiansand på Sørlandet er en
kombinasjon av et fysikalsk behandlingssenter og helsestudio. Her er det

STØTDEMPING
Det patenterte Boflexsystemet med
innebygget støtdemping i parketten
er like godt egnet til
barneaktiviteter som for å tåle vekta
av en tung tribune.

hektisk aktivitet fra tidlig morgen til seint på kvelden med aktiviteter
som aerobic, jazzballett, barnedans, eldretrim, apparat trening osv. I
tillegg til treningsmulighetene for funksjonsfriske, tilbyr vi også
rehabiliteringstrening for folk som har gjennomgått kirurgiske inngrep,
f. eks. etter hofte- og ryggoperasjoner. Det er også treningsprogrammer
for mennesker med fysiske funksjonshemminger. Etter at vi installerte
Boflex for 7-8 år siden har vi ikke hatt et eneste tilfelle av den klassiske
strekkskaden! Dette er ganske sensasjonelt. Symptomene til denne type
skade er smerte i fot, ankel, legg, kne eller hofte. Et menneskes evne til
å absorbere trykk ligger i kroppens anatomiske anlegg, men får stor
hjelp av denne typen gulv-konstruksjon. Det beste beviset på dette er all
feed-backen vi får fra deltakerne på våre aerobicklasser og
instruktørene. Disse er vanligvis veldig kresne brukere. Generelt er de
veldig aktive og har prøvd en rekke typer gulv, underlag og fasiliteter.
På egne vegne og som ekspert vil jeg understreke at Boflex gir god
støtdemping kombinert med en høy grad av stabilitet. Jeg er imponert
over at gulvets ytelse er konstant selv om en rekke mennesker bruker
det samtidig. I tillegg til at gulvet kan brukes til ulike aktiviteter på

EVAZOTE 50 (etylen-vinyl-acetat)
Dette materialet er et tverrbundet,
lukket cellesystem (lagene ligger
ikke parallellt).
Evazote 50 produseres uten bruk av
miljøfarlige gasser.
Det støtdempende materialet kan
bare komprimeres til maksimalt
50%, dette betyr at et Boflexgulv
aldri kan bli overlastet.
Konstruksjonen kan tåle en nesten
ubegrenset last. Selv tunge
kjøretøyer kan kjøre inn og ut uten
noen skade på gulvet.
ULASTET

samme tid. Med tanke på miljø, god helse og ytelse er parkett overlegen
alle andre gulvdekker.”
Fysioterapeut Ole Petter Ramfjord

Parketten hviler på annenhver
Evazote lekt

LETT LASTET

STØTDEMPING
Majoriteten av eksperter fastslår at innendørs sportsgulv fasiliteter bør testes for
støtdemping ved å bruke en testperson som veier rundt 75kg. Mens det i prossessen
med utviklingen av Boflex alltid var vår høyeste prioritet at Boflex skulle ha en topp
ytelse for alle brukergrupper, inkludert barn. De følgende testresultater (utført av
Norsk Institutt for Byggforskning) viser utvetydig at Boflex overgår alle konkurrenter
på dette området.

Parketten hviler på annenhver
Evazote lekt

NORMAL LAST

Om alle eller annenhver Evazote lekt
er under trykk er avhengig av
hvilken type sport som drives.

TUNGE LASTER

30 kg testperson

Ramfjord fysikalske institutt, Kristiansand, Norge.
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43 kg testperson

55 kg testperson

70 kg testperson
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Måten Evazote er konstruert på betyr
at det aldri kan komprimeres mer
enn 50%. Gulvet kan tåle flere tonn
med trykk uten at noen skade skjer.

”Boflex er ikke bare vakkert å se på,
det er også økonomisk”

O V E R F L AT E
Boen har utviklet en avansert
metode for høvling som vi kaller

”Da vi ble presentert for oppgaven med å designe det nye
sportskomplekset ved Universitet i East Anglia var det en rekke
Sportskompleks ved Universitetet i East Anglia,
Norwich, England

betingelser som måtte oppfylles. Klienten ønsket et tregulv som kunne
tåle bruk av en transportabel tribune uten å måtte anvende
tilleggsbeskyttelse. I tillegg måtte gulvet være lett å vedlikeholde og
egne seg både for sportsaktiviteter og utstillinger. Vi kikket på en rekke
gulv sammen med klienten på forskjellige steder i England, og noen
viste tegn på forringelse på grunn av dårlig utført arbeid. Etter å ha
diskutert prosjektet og våre betingelser med Boflex dro vi til Norge for å
se på det nasjonale basketball-senteret i Oslo. Der hadde et Boflex gulv

I motsetning til andre produsenter
av fabrikklagd hardved gulv preger
vi not og fjær etter lakkering. Hvert
bord tilegner seg dermed en skarp
kant og når gulvet legges blir ikke
skjøtene synlige. Boen er ledende på
markedet med et slikt produkt og er
derfor i stand til å levere et produkt
i verdenstoppen når det gjelder
parkett.

vært i bruk for sport og andre aktiviteter i mer enn 5 år, og jevnlig var
mobile mekaniske tribuner i bruk på gulvet. Testresultatene for denne

VANLIG FRESING

typen gulv var godt innenfor DIN-normens krav og dette gulvet så
fortsatt veldig bra ut med glimrende ballsprett og støtdemping. I tillegg
så vi ingen tegn på sprekkdannelser pga. krymping, et problem som har
vært veldig vanlig i England. Vi ble imponert av hva vi så og hadde
ingen betenkning med å bestille et Boflexgulv.
Gulvet har vist seg å være en økonomisk lønnsom innvestering. Den
enkle metoden gulvet legges på betydde at dette tok et minimum av tid.
Vedlikeholdskostnader er veldig små, og siden gulvet kan brukes til en
rekke ulike aktiviteter er sportskomplekset konstant i bruk og skaffer

CONNEXPROCESS

eierne en god inntektskilde.”
Arkitekt Paul Wells

FUNKSJONELLE KRAV
Det er en rekke krav som stilles til et sportsgulv. Disse kan variere litt fra land til land, men
stort sett er den tyske DIN-standarden en god retningslinje.
Krav

Boflex P1

Støtdemping

minimum
53%

61%

Deformasjon

minimum
2,3mm

2,8mm

Friksjon

0,40 - 0,65

0,59

Ballsprett

minimum
90%

94%

minimum
1,500N

›1,500 N

Rullende last

Tilleggsinformasjon
Dette betyr at 61% av kraften
absorberes
En gitt testtyngde droppes fra en
gitt høyde. Gulvet gav etter 2,8mm.
Kravet til friksjon faktoren strekker seg
fra 0,45 til 0,70. Dette er et kompromiss
for å tilpasse seg de ulike idretter.
NB. Lav friksjonfaktor = ”glatt” overflate
Ballsprett indikerer hvor høyt ballen
spretter når den droppes fra en gitt
høyde. (Betong=100%)
Konstruksjonen av gulvet oppfyller
1,500N kravet.

Vi har også testet våre gulv opp mot den britiske standarden BS7044
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BOEN’S KRYSTALL ULTRA LAKK
Ved produksjon blir Boflex sportsgulv
påført 6 lag med UV-herdende lakk.
Disse er bygd opp med et
impregneringslag i bunn, et lag
porefyllingsgrunning, 2 sjikt med
hard grunning og 2 lag med
toppsjikt. Etter installasjon og ved
banemerking må gulvet lakkes på
nytt. Vi anbefaler 2 lag med Boen’s
Ultra Sportslakk. Vår fabrikklakk gir
et glimrende fundament for
banemerking og øvrige lag med lakk.

”Når det kommer til fleksibilitet
slår ingenting Boflex.”

RENOVERING

”På Filtzbarch sportssenter i Zurich, Sveits finner en rekke ulike
innendørsaktiviteter sted, fra alle typer ballsport, turn, og aerobic til
sportsaktiviteter for rullestolbrukere og andre funksjonshemmede.
Så det var fleksibilitet som var avgjørende da vi var inne i prosessen med

På grunn av dets ekstremt lave
byggehøyde er Boflex veldig godt
egnet til renoveringsformål. Det
patenterte ettergivende systemet
virker meget bra når det installeres på
gamle sportsgulv, enten det er
punktelastiske eller overflate elastiske.

å velge gulv. Vi trengte et gulv som raskt kunne klargjøres ved bytte fra
en sport til en annen, inkludert praktiske apparat beslag, bekledning og
tydelig banemerking. I tillegg ønsket vi et gulv som egnet seg like godt
for barneaktiviteter som voksensport. Før hadde vi et punktelastisk gulv
i senteret. Av praktiske årsaker ønsket vi å unngå å nedmontere det

Direkte installert på et undergulv
i f.eks. betong.
Støtdemping: 61%

gamle gulvet, noe som selvsagt medførte at det nye gulvet måtte innfri
en rekke krav. Det var ikke bare et spørsmål om å finne et gulv med
gode sportsegenskaper, men også et gulv som passet til å innstalleres
som et renoveringsobjekt. Det nye gulvet måtte ha lav konstruksjonshøyde og kunne legges direkte på det gamle punktelastiske gulvet.
I Boflex sportsgulv fant vi det vi lette etter. Helt fra starten har vi bare
fått positiv feedback fra idrettsfolk og trenere.”

Direkte installert på et gammelt
7+2mm punktelastisk dekke.
Støtdemping: 60%

Leder Walter Hofmann

OVERFLATE-ELASTISKE GULV PASSER BEDRE TIL FLERSPORTSBRUK ENN
ANDRE TYPER GULV.

Direkte installert på et gammelt
overflate elastisk gulv i massivt tre.
Doble skjøter, 22mm massivt tre.
Støtdemping: 69%

Overflate-elastiske gulv er komfortabelt ved flersportsbruk enten det er voksensport eller
barneidrett, og enten det er ballspill, dans eller aerobic.
Boflex P1

Kombi-elastisk

Punkt-elastisk

Utstillinger, konserter

••••

••

••

Transportabel tribune

••••

••

••

Rullestolbrukere

••••

••

••

Håndball

••••

•••

••

Basketball

••••

•••

••

Volleyball

•••

••••

••

Fotball

••••

•••

••

Innebandy

••••

•••

••

Bordtennis

••••

•••

••

Turn

•••

••••

•••

•••• Veldig godt egnet ••• Godt egnet •• Egnet • Uegnet

Filtzbach Sportssenter, Zurich, Sveits
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Det er lett å legge banemerking på
Boflex. Overflaten gir en god kontrast
til de fleste farger.

Lokk til
beslag for målstenger,
turnapparater osv. er
tilgjengelig i en rekke ulike
størrelser. Disse kan raskt og enkelt løftes
eller erstattes.

“En god idrettsprestasjon er enda
bedre med god støtte.”
”På bakgunn av min egen utstrakte erfaring innen idrett ønsket jeg å
tilby mine kunder det beste. Derfor valgte jeg Boflex på mine
eiendommer. Den naturlige glansen i veden i aerobicsalen,
treningsstudioet og kontorene førte øyeblikkelig til en hyggelig
atmosfære overalt, samtidig som vi innlemmet de nødvendige fordelene
med et flateelastisk gulv. Da det er nødvendig å vaske gulvet 1-3 ganger
daglig, tilfredstiller Boflex våre krav med den godt uttenkte
ConneXProcess som fører til at vi unngår støv i skjøtene. Også det
faktum at gulvet legges veldig raskt var et hovedargument da vi valgte
Boflex i stedet for massivt gulv. Dermed unngikk vi å stenge
treningsstudioet i flere dager ved innstalleringen av det nye gulvet. I
stedet ble Boflex lagt på noen få timer. Når vi nå ser resultatet og hører
den positive feedbacken fra våre kunder vil jeg si at det var en lønnsom
innvestering for våre treningsstudioer.
Eier Dietmar Møgenburg

INSTALLERING
Boflex sportsgulv tørkes til 7
pluss/minus 1% fuktighetsinnhold som
er det samme som i møbelved. Dette
må taes i betraktning når gulvet
legges. Alle dører og vinduer må være
på plass og alt fuktskapende arbeid
fullført i god tid før innstalleringen
av gulvet påbegynnes. Bygningen
må oppvarmes og ventileres jevnlig i
minst 8 uker før gulvet legges. Det
atmosfæriske fuktighetsinnholdet bør
ligge mellom 35% og 65% relativ
fuktighet ved 20 grader celsius. Det
ideelle klimaet er rundt 45-55% relativ
fuktighet ved 20 grader.

I N S TA L L E R I N G
Boflex legges direkte oppå det
eksisterende gulvet el. undergulvet.

KRAV TIL UNDERGULVET
Undergulvet må være stabilt,
selvbærende og plant. Maksimalt
tillatte avvik er 2mm pr. 2 meter
radius. Hvis undergulvet ikke
tilfredsstiller disse kravene vil det bli
nødvendig med tilpasninger, enten
ved høvling eller påfylling. Spesielle
krav til nye bygninger: 2 lag med
0,2mm plastmembran, som er tapet i
skjøtene, må legges over
undergulvet før installeringen av
Boflex. Plastikkmembranen gir
Boflex ekstra damp-beskyttelse, men
er ikke en fuktighets-sperre for
betong-/undergulvet.
Det relative fuktighetsinnholdet i
undergulvet må være mindre enn
90%. Når det gjelder betong er det
nødvendig å måle fuktnivået i
punkter som er minimum 10cm inne
i gulvet. Praktisk erfaring har vist at
nylagte betong-gulv bør tørke i
minst åtte uker før Boflex installeres.

AVSTAND TIL VEGG/SØYLER
Avstanden mellom gulvet og
vegg/søyler er kalkulert til 1,5mm pr.
meter bredde fordelt på begge sider.
F.eks. beregnes avstanden fra veggen
i en 24 meter bred gymsal slik:
1,5 x 24 = 18mm på hver side
2

LISTER
Listbordene må kun festes til
veggen, så de ikke hindrer gulvets
naturlige bevegelse. T-former må
bare festes på det opprinnelige
gulvet. NB! Husk at Boflex er et
frittflytende gulv og må forbli
frittflytende.

LIM
Vårt spesial-lim er inkludert i alle
bestillinger, og dette limet er det
eneste som må brukes ved
installering av Boflex.

ENKELT OG PROFESJONELLT
INNSTALLERINGSUTSTYR.
INNSTALLERINGSHASTIGHET
Erfaring viser at en hastighet på ca.
6 kvadratmeter pr. pers/time på et gulv
i størrelsesorden 200-300 kvadratmeter
er mulig. På større gulv økes
hastigheten til rundt 10 kvadratmeter.
Et sportssenter på omlag 1000
kvadratmeter kan legges på 4-5 dager
av 3 personer.

Sports-Club AGGUA, Bonn-Troisdorf, Tyskland.
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Boen har utviklet spesialutstyr til
innstalleringen som garanterer riktig
påføring av lim og effektiv
innstallering av gulvet. Utstyret
består av: sammenleggbar tralle,
trykktank for lim, slange med
inkludert limpistol, munnstykkekompress, 2 tappe-sperrer og kubein
for fullførelse av ender og kanter.

”Parkett er lett vedlikeholdt,
en glede å jobbe med.”
Karsten Pedersen er banesjef ved en ledende håndballhall,
hjemmebanen til klubben Kolding i Danmark. Dette sportsanlegget var
hovedarena under Danmarks gruppespillkamper under VM i 2000, da de
danske ”jernkvinnene” styrte og spilte motstanderne av banen. Arenaen
er kontinuerlig brukt ved store anledninger.
”En viktig del av jobben min er å se til at alt fungerer som det skal til
enhver tid. Dette gjelder alt utstyret, strøm, vann osv., og selvfølgelig
gulvet. Riktig bruk og renhold er nøkkelord. Dette er en stor arena med
parkettgulv som må vaskes, men rensemaskinen vår gjør oppgaven

VEDLIKEHOLD
ERFARING I FLERE TIÅR
Siden Boen startet produksjonen av
parkett i 1960-årene har vi også vært
opptatt av pleie og vedlikehold. Vi
har testet en rekke typer lakk og
vedlikeholdsprodukter om og om
igjen. Med andre ord har vi lagt all
vår erfaring i introduksjonen av
Boen Ultra Range. Dette alt som
trengs for å pleie og vedlikeholde
nye og eksisterende gulv. Produktet
holder høyeste kvalitet og gir
slitesterke, vakre og funksjonelle
gulv i mange år fremover.

enkel. Enhver overflateskade kan lett repareres, så omlegging er sjelden
nødvendig. Boen’s eksperter har vært til stor hjelp for meg med gode

BOEN ULTRA

råd og rådgivning på alle nødvendige områder. I mitt arbeid som
banesjef er hele pakken vesentlig, og jeg kunne ikke vært mer fornøyd!”
Banesjef Karsten Pedersen

BOEN ULTRA SPORTSLAKK

VEDLIKEHOLD AV BOFLEX SPORTSGULV
Som med alle sportsgulv er det viktig at et nytt Boflex gulv vedlikeholdes i samsvar med
mengden av slitasje det utsettes for ved normalt bruk. Siden dette varierer fra gulv til gulv
er det umulig å gi instruksjoner som passer alle hensikter. Likevel presenterer vi under noen
generelle retningslinjer.
Preventive
forhåndsregler

Tilby tilstrekkelig område ved inngangsdørene til bygningen til å
tørke av skoene. Idrettsutøverne må ikke bruke sko med svarte
gummisåler. Utstyr mm. i anlegget bør utstyres med filtbeskyttere.

Daglig vedlikehold

Gulvet bør moppes med en tørr mopp og/eller støvsuges. Vask
med vann som inneholder et anbefalt parkett-rensemiddel.

Ukentlig
vedlikehold

Når gulvet vaskes med mopp må den vries godt. Bruker man
derimot en rensemaskin, er det viktig å forsikre seg om at
maskinen kun bruker myke børster. Maskinen må være av den
typen som suger opp vann øyeblikkelig.
NB! BRUK VANN MED OMTANKE!!

Flekk- og
klisterfjerning

Reperasjoner

Flekker som er umulig å fjerne ved vanlig vask, som f. eks. klisterog friksjonsmerker kan enkelt fjernes med en klut fuktet i White
Spirit. Skrubb forsiktig på flekken til den forsvinner, vask så med
rent vann for å fjerne rester av White Spirit. Ekstremt vanskelige
flekker som f. eks. klumper med klister må forsiktig skrapes bort
ved hjelp av en plastikkspatel. Dette må gjøres forsiktig så ikke
det skrapes gjennom lakken.
Reperasjoner må til dersom det er noe tegn på følgende: Slitasje
på banemerking. Slitasje på hardt brukte steder som f. eks.
målområder, 6-meters området i håndball osv. Det er lurt å påføre
lakk med en liten pensel i og rundt målområdene i håndball når
det trengs. Ideelt sett bør slitasje rundt inngangsdørene repareres
før behovet oppstår.

KIF-hallen, Kolding, Danmark.
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er en enkomponent, vannbasert,
polyuretan lakk spesiallagd for
sportsarenaer med parkettgulv.
Lakken gir en sterk og varig
overflate. Friksjons-koeffisienten er
0.59. Lakken er miljøvennlig og
produserer ingen skadelige gasser.

BOEN ULTRA

BOEN ULTRA SPORTSVASK
er et sterkt, vannbasert, alkalisk
rensemiddel til fjerning av
friksjonsmerker, håndballklister, støv
osv. Boen Ultra Sportsvask gir
forsiktig og riktig rensing, selv når
man bruker en rensemaskin. Boen
Ultra Sportsvask leveres i konsentrert
form og er veldig økonomisk.

MS. Fitness konkurranse, Las Vegas, USA

Det ultimate aerobic-gulvet.

MILJØ

”Jeg har hatt muligheten til å jobbe både på distribusjons- og
treningsstudio-ledelse siden av fitness industrien. Jeg ble introdusert til
Boflex aerobic-gulv systemet av Centaur Floor Systems (Distributør av
Boflex i USA) for noen år siden. Dette produktet har vist seg å være det
aller beste aerobic-gulv systemet i hardved som jeg har opplevd. Det
tilbyr den sikkerhet, komfort og ytelse som kreves i en kontinuerlig
brukt aerobic fasilitet. På vårt nye bykjerne fasilitet i Colorado Springs

Boen Parkett produserer
mijøvennlige produkter hvor alle
hovedkomponentene er basert på
naturlige og fornybare ressurser.
Selskapets ønske er å unngå
overbelatning på naturen og det
eksterne miljøet i så høy grad som
mulig. Vi oppnår dette ved å jobbe
aktivt og bestemt.

var det et lett valg å bestemme at Boflex var det beste aerobic-gulvet vi
kunne kjøpe for våre penger.”
Medeier i World’s Gym, Mike McNeese

”Jeg har vært involvert i utviklingen og byggingen av mer enn 100
treningsstudioer over hele verden. Jeg har hatt muligheten til å være
entrepenør til byggingen av mer enn 30 familie-treningsstudioer (nå 24
timers fitness), i tillegg til fasiliteter for California Fitness Centers. Jeg har
fulgt utviklingen fra det enkle hardved gulvet fram til den amerikanske
utgaven av D.I.N. sikkerhetsgodkjente systemer, men ingenting kan måle
seg med det D.I.N sertifiserte Boflex aerobic-gulv når det kommer til
enkel installering, langtids estetisk holdbarhet og høy ytelse.”
Craig konsulentfirma, Rick Craig

TEST AV DET FLATEELASTISKE SPORTSGULVET I ORKLAHALLEN
I 1993 leverte vi verdens største flytende gulv, totalt 2400 kvadratmeter ble installert på
Orkanger i Norge. Vi bestemte oss for å følge dette gulvet nøye og studere dets støtdempende egenskaper i årene som kom. Vi gav Norsk Institutt for Byggforskning beskjed
om å avholde jevnlige tester. De første målene ble tatt i 1993 fra spesifikke punkter på
gulvets overflate. Følgende tester er blitt foretatt på eksakt samme steder som den første
testen ble avholdt.

RESULTATER
Testpunkt

Resultat 1993

Resultat 1995

Resultat 1998

Resultat 2001

1
2
3
4
5
6
7

57%
59%
61%
60%
60%
61%
57%

58%
59%
59%
60%
61%
59%
58%

58%
61%
59%
61%
59%
59%
56%

55%
61%
57%
63%
58%
56%
54%

60%

60%

59%

58%

Gjennomsnitt

Etter å ha studert testresultatene i tabellen kan man fastslå at gulvets svikt-egenskaper
i praksis har forblitt uforandret siden installeringen. De ørsmå variasjonene kan tilskrives
de tekniske testforholdene.
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Produktets hovedkomponenter
kommer fra ren og fornybar
tømmer. Lim og lakk er i størknet
tilstand ikke skadelig for naturen.
Selv om produktet varer i en
menneskealder kan det
vedlikeholdes på en slik måte at
vedens naturlige utseende og
kvalitet bevares.
Et parkettgulv er lett å vaske og
bidrar derfor til et rent, hygienisk og
støvfritt inneklima. Når tiden endelig
kommer for å kvitte seg med
produktet kan det brukes til biofossilt brensel.

REFERANSER
Boen Boflex er allerede i bruk i sportsarenaer og treningsstudioer over hele verden. Vi
har et godt etablert nettverk av reperesentanter i alle viktige markeder.
TYSKLAND
ERNST-BARLACH-SHULE

Güstrow

Flerbrukshall

600 m2

1993

TMM

München

Danseskole

177 m2

1995

GRUND.-UND HAUPTSCHULE

Wacken

Flerbrukshall

1064 m2

1997

LUFTHANSA

Hamburg

Turnhall

310 m2

1998

SPORTSHALLE

Harbke

Flerbrukshall

1100 m2

1999

SCHULHAUS BUCHEN

Thal Sg

Flerbrukshall

1100 m2

1995

SPORTZENTRUM KT. ZÜRICH

Filzbach

Flerbrukshall

860+600 m2

94/96

STUDIO BANANE

Winterthur

Aerobic

320 m2

1997

BLUE SHUTTLE BADMINTON

Uster

Badminton

870 m2

1998

Terapi

170 m2

2000

SVEITS

IMMAGINATIVE BEWEGUNGSPÄD. Uster
NORGE
ØVREBØHALLEN

Kristiansand

Flerbrukshall

1191 m2

1991

RYKKINHALLEN

Oslo

Basketball

1650 m2

1993

SVALBARD HALLEN

Svalbard

Flerbrukshall

1111 m2

1996

YNGLINGEN IDRETTSHALLEN

Stavanger

Flerbrukshall

1200 m2

1998

STUDENT IDRETTSHALL

Tromsø

Flerbrukshall

800 m2

2001

FLEMMING EFTERSKOLE

Flemming

Flerbrukshall

981 m2

1995

KOLDING HALLEN

Kolding

Håndball

1900 m2

1996

LYNGBY HALLEN

Lyngby

Flerbrukshall

1043 m2

1997

FREDRIKSBERG BADMINTONHALL Fredriksberg

Badminton

580 m2

1999

STADIONHALLERNE

Turn og flerbruksh.

2200+1100m2 2001

DANMARK

Haderslev

ENGLAND
EAST BERKS COLLEGE

Slough

Flerbrukshall

500 m2

1995

SHOTTENMILL SCHOOL

Haslemere

Flerbrukshall

220 m2

1996

THAMESMERE L.C.

London

Flerbrukshall

250 m2

1997

UNIVERSITY OF EAST ANGLIA

Norwich

Flerbrukshall

2100 m2

2000

NOTRE DAME HIGH SCHOOL

Liverpool

Flerbrukshall

260 m2

2000

POWERHOUSE GYM

Dearborn Mich.

Aerobic

300 m2

1995

GOLD´S GYM

Venice, Ca

Aerobic

250 m2

1997

SANTA CLARITA ATHLETIC CLUB

Los Agees

Basketball

800 m2

1997

UNIVERSITY ILLINOIS

Decalb, Ill.

Aerobic

195 m2

1999

NASA RESEARCH CENTER

Cleveland, OH.

Aerobic

100 m2

2000

USA

Santa Clarita, California, USA

Blue Shuttle Badminton, Sveits

16

Rykkinnhallen, Norge
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SVERIGE
TORPAHALLEN

Jønkøping

Flerbrukshall

250 m2

1993

ÅKERØHALLEN

Leksand

Flerbrukshall

400 m2

1994

GRINFSUNDSHALLEN

Lyseksil

Flerbrukshall

980 m2

1995

TENNISHALLEN

Alingsås

Aerobic

655 m2

1996

SOLLEBRUN

Alingsås

Flerbrukshall

1000 m2

1997

SCHOOL LONGEAU

Longeau

Flerbrukshall

887 m2

1993

JEAN YOLE HALL

La roche sur yon

Flerbrukshall

1730 m2

1994

CHARLTY HALL

Paris

Volleyball

1060 m2

1994

UNIVERSITY OF NANTES

Nantes

Klassisk dans

285 m2

1996

AUGUSTE DELAUNE HALL

Ivry sur seine

Håndball

990 m2

1997

FRANKRIKE

S.A.T.S., Norway

Märstetten, Sveits
FINNLAND
MARINE ACADEMY

Helsinki

Flerbrukshall

290 m2

1996

INSTITUTE OF SPORTS

Vierumaki

Flerbrukshall

1120 m2

93/98

Voyager of the Seas

Fitness

165 m2

1999

Explorer of the Seas

Fitness

165 m2

2000

Adventure of the Seas

Fitness

170 m2

2001

SPORTSHALL LAAKDAL

Laakdal

Flerbrukshall

1200 m2

1997

TENNISACADEMIE

Montsel

Squash

320 m2

1998

SILOK

Deunne

Turnhall

320 m2

1999

SPORTSHALL ST. PIETER

St. Guider

Flerbrukshall

1050 m2

1999

SPORTSHALL MECHELEN

Mechelen

Flerbrukshall

1500 m2

2000

SCUOLA MEDIA

Sarentino

Flerbrukshall

88 m2

1999

ACTIVE FITNES

Codroipo

Flerbrukshall

100 m2

2000

ISTITUTO TOMADINI

Udine

Basket-/ Volleyball

850 m2

2000

TOP DANCE

Pradamano

Profesjonell dans

300 m2

2000

PALESTRA ARTI MARZIALI

Trieste

Flerbrukshall

300 m2

2000

HUNG HOM UC

Hong Kong

Aerobic

131 m2

1995

HONK KONG UNIVERSITY

Hong Kong

Dans

180 m2

1995

CLUB HOUSE OF DAWNING VIEW

Hong Kong

Flerbrukshall

300 m2

1999

CALIFORNIA FITNESS CENTRE

Hong Kong

Aerobic

250 m2

2000

GREAT EAGLE HOTEL

Hong Kong

Flerbrukshall

150 m2

2001

ROYAL CARRIBEAN CRUICE LINERS:

BELGIA

Institute of Sport, Finland

Club Migua, Tyskland

ITALIA

HONG KONG

ANDRE

Austråtthallen, Norway

Royal Caribbean Cruise Lines
Voyager of the Seas, Finnland

DEP. HEALTH CLUB

Seoul

Aerobic

290 m2

1993

UNO HEALTH CLUB

Seoul

Aerobic

110 m2

1993

RAFFLES CALIFORNIA CLUB

Singapore

Aerobic

550 m2

1999

OREWA COLLEGE

Orewa, New Zealand

Flerbrukshall

500 m2

1999

SEOUL CALIFORNIA CLUB

Korea

Aerobic

200 m2

2000

GALAXY CALIFORNIA CLUB

Taipei

Aerobic

560 m2

2000

LIBERTY CALIFORNIA CLUB

Bangkok

Aerobic

360 m2

2000

TONG LIN CALIFORNIA CLUB

Taipei

Aerobic

360 m2

2001

TT CALIFORNIA CLUB

Taipei

Aerobic

370 m2

2001

NEWLANS COLLEGE

Wellington,New Zealand Flerbrukshall

810 m2

2001

SHERATON TOWERS

Dubai,VAE

280m2

2001

Grund.- und Hauptshule
Germany

Holmes Place, Switzerland
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Sportshall Mechelen, Belgia
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Fitness
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Boen Bruk AS, 4658 Tveit, Norway
Tel.: 38 06 66 00, Fax: 38 06 66 01
E-mail: boenbruk@boen.no
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