
Når bygdhøyde er eN utfordriNg

Funksjonelle
krav iht.
en14904 støtdemping deFormasjon Friksjon

Ball-
sprett

rullende 
last

min. 1500n

 StAdiuM type 4: 64% type 4: 2,9 mm 86  96% OK

et flateelastisk sportsgulv som er et 

tilfarersystem lagt på krybber.

Krybbene kan oppta varierende høyder, og har 

en integrert 10 mm støtdempende pute.

Arenaflex Stadium - elevation System er et sport system lagt på tilfarere og krybber.
Arenaflex er en allsidig og praktisk sports løsning ideell for bruk som aktivitetsgulv
i flerbrukshaller, dansestudior, fysikalske institutter og gymsaler.

t79 Sports finish 
Squash finish

flateelastisk sportsgulv
bruK: Sports- og flerbrukshaller.

egnet for gulvvarme (kontakt boeN Sport for ytterligere informasjon).

•  ideell for renovering

•  enkelt oppbygget fra 75 mm til 131 mm høyt

Min.
byggehøyde 
75-131 mm

Arenaflex - Elevation System

EN14904

- Elevation System

eN14904 
type A4

tilfarer

betong

Plastfolie

Krybbe

Mellom- og undersjikt
i nåletre (gran)

elastisk foam pute 

overflate hardved
3,5 mm

bredde 139 mm

Lengde 2200 mm

C/C 367mm

Packer



Actiflex Stadium Konstruksjonsdetaljer (fra toppen til betong / undergulvet)      høyde

- part of the game! boensport.no

arenaflex stadium Board
• overflate hardved 5,5 mm
• Mellom- og undersjikt i nåletre (gran)

tilfarer, nåletre
tilfarer C/C 367 mm
Antall tilfarere = 2.88 lm/m2

packer

krybber
Polypropylen gulvsstøtte med en
integrert 10 mm støtdempende skum

plastfolie 
(bestilles separat)

Byggehøyde

Arenaflex bord dimensjon : 
23 x 139 x 2200 mm

tilfarer dimensjon: 36 x 45 x 1800 mm
tilfarer dimensjon: 48 x 45 x 1800 mm

tykkelse: 2 mm og 6 mm

e1 - Krybbe 90 x 90 x 16 mm
e1 - Krybbe 90 x 90 x 30 mm
e2 - Krybbe 90 x 90 x 45 mm
e2 - Krybbe 90 x 90 x 60 mm

Spesielle krav til nye bygninger med under-
gulv av betong: 2 lag med 0,2 mm plastfo-
lie, som er tapet i skjøtene (overlapp 20 cm), 
må legges på undergulvet før installering.
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forpakning: 6 Bord = 1,83 m2 (21 kg)
Pall: 42 Pk = 76,86 m2 (882 kg)

Tilfarer C/C på 367 mm
Tilfarer Beregning = 2.88 lm pr/m2

Krybber beregning:
Tilfarer36 mm = Krybber senter
450 mm = 7 krybber pr m2.
Tilfarer 48 = Krybber senter 600 mm =
5 krybber pr m2.

Ask Sport *

Lønn Can. Sport *

bøk Sport*

eik Sport*

tresorter / Sorteringer forpakning

* FSC™ Mix 70% 

2-stav

vedlikehold
boeN anbefaler å starte et regelmessig vedlikehold fra dag én. hvor mye vedlikehold gulvet krever er avhengig av bruk.
for mer informasjon: boensport.no

Boens miljøfilosofi
boeN parkett er et naturprodukt. Som produsent av trevarer har boeN en viktig tradisjon å videreføre. dialog med 
miljøvernorganisasjoner og offentlige myndigheter samt investering i ny teknologi gjør det mulig for boeN å redusere avfall til et 
minimum. utvikling av alternative produkter som erstatning for eksotiske tresorter er et eksempel på boeNs vektlegging på miljøet.

i dag kommer mer enn 95 % av all råmateriale som brukes i produksjonen fra europeiske skoger som har treplantingsprogrammer 
eller innehar sertifikater som f.eks fSC™ eller er i en prosess for å skaffe seg slike sertifikater.

boeN bruk (Norway) fSC™ C051117, boeN Parkett deutschland (germany) fSC™ C101713, boeN Lietuva (Lithuania) fSC™ C021510, 
boeN uK fSC™ C047288, boeN uS fSC™ C095158. www.fsc.org, fSC – the mark of responsible forestry.

Not/fjær

21 mm x 139 mm

- Elevation System

www.realwood.eu
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