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THE FLOOR IS YOURS

INTENSE

SCORE

BOOST

TOPPRESTATIES VAN PULASTIC

ACTIVE

FREESTYLED

SOUNDWALL

NOISE & VIBRATION ISOLATION

PULASTIC SPORTS FLOORING

De basis voor de ultieme sportbeleving.  
Dat is waar wij ons sterk voor maken.  
Pulastic sportvloeren zijn de ideale onder- 
steuning voor sporters die het uiterste van 
zichzelf vragen. De optimale eigenschappen, 
diverse sportprestaties en keuze-elementen 
voor het selecteren van de juiste vloeren staan 
in deze brochure. Kies voor een allrounder, 
krachtpatser of showpiece. The Floor Is Yours!

THE FLOOR 
IS YOURS
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PULASTIC 
SPORTS FLOORING 

PERFORMANCE 
PARAMETERS

DEMPING
DEMPT SPRONGEN  
EN ONDERSTEUNT 

SPORTERS

COMFORT
VOLGT IEDERE BEWEGING  

EN VOELT GOED

ENERGIETERUGGAVE
GEEFT EEN BOOST  

BIJ IEDERE BEWEGING

IMPACT
DE JUISTE WEERSTAND 
BIJ IEDERE INSPANNING

SPORTVEILIGHEID
VERKLEINT DE KANS 

OP BLESSURES
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GO FOR a 
NEXT LEVEL 
WORK-OUT

Voor intensief gebruik en voor optimale ondersteuning onder 
alle omstandigheden. Gemaakt om weerstand te bieden aan 
hoge impact. Sterk in eenvoud, eenvoudig sterk. Go INTENSE!

INTENSE
NOMINALE DIKTE: 10 MM
TYPE: PUNTELASTISCH

FUNCTIONELE TRAINING ZONES
HEAVY WEIGHT ZONES
GROEPSLES ZONES
CARDIO ZONES

FACTS

WORKS FOR

Hoogwaardige, duurzame, 
naadloze en veerkrachtige 3 mm 
toplaag voor impact weerstand.Flexibele afsluitende laag als 

verbinding tussen de rubber
basismat en de toplaag.

Extreem sterke lijm 
verankert de fitnessvloer 

aan de ondervloer.
7 mm gerecyclede rubber 
basismat, met verstevigende 
flakes, zorgt voor een hoge 
dichtheid en dus optimale 
weerstand tegen bijvoorbeeld 
vallende dumbbells/kettle bells.

SPORTVEILIGHEID

IMPACT

DEMPING

ENERGIETERUGGAVE

COMFORT
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give your 
athletes
the stage 
they 
deserve
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Fysiotherapeuten en spelers 
geven complimenten voor de hoge 
kwaliteit van uitvoering en comfort 
van de Pulastic fitnessvloeren. 
Pulastic fitnessvloeren zijn 
makkelijk te onderhouden en 
dragen in de gekozen kleurstelling 
bij aan een robuuste en 
topsportwaardige uitstraling.

Manager Feyenoord Academy - Rotterdam (NL)

Raymond van Meenen
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make
an 
entrance
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De meest gunstige range fitnessvloeren voor veiligheid, comfort 
en stevigheid op het door jouzelf gekozen niveau, afhankelijk van 
de functie van de zone. Never lose, always SCORE!

SCORE
Multifunctionele 2 mm toplaag 
geeft entry level protection voor 
tal van ruimtes.

Zeer flexibele, 
afsluitende laag voor 
de rubber basismat, 
die is afgestemd op 

multifunctioneel gebruik.

Hoogwaardige rubber
basismat van gerecycled
materiaal met diktes van
4 tot 9 mm voor een zacht
en comfortabel gevoel.

SPORTVEILIGHEID

IMPACT

DEMPING

ENERGIETERUGGAVE

COMFORT

NOMINALE DIKTE: 2 TOT 11 MM
TYPE: PUNTELASTISCH

ENTREE ZONES
KLEEDRUIMTES
WELLNESS ZONES
CARDIO ZONES
SPINNING ZONES
FYSIO ZONES
HORECA ZONES

FACTS

WORKS FOR
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De juiste vloer op de juiste 
plaats! Het Pulastic team 
begrijpt als geen ander wat 
topsporters nodig hebben om 
optimaal te kunnen presteren 
met minimale kans op blessures.

Manager topsport en ontwikkeling - 
FC Groningen (NL)

Gerard Kemkers
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 join the 
movement
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push
it to
the
limit
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Deze prachtige en sterke vloer is zeer geschikt voor groepslessen.  
De combinatie van de solide houten basis met de gebruiks-
vriendelijke en slijtvaste voordelen van Pulastic, maakt dit een 
topvloer. Beschikbaar in oneindig veel kleuren en effecten. 
Creëer de WOW factor en geef je fitnessclub een BOOST!

Duurzame, transparante 
coating ter bescherming van de 
decoratieve toplaag voor balans 
tussen slide en grip.

Naadloze, hoog decoratieve 
toplaag van 2 mm op de 

houten ondervloer.

Innovatieve, houten 
tong-en-groefverbinding 

voor een stabiele en 
betrouwbare opbouw.

Hoogwaardige schuim 
basismat, als stevig 
fundament van het 
systeem, draagt bij aan 
comfortniveau.

BOOST
SPORTVEILIGHEID

IMPACT

DEMPING

ENERGIETERUGGAVE

COMFORT

NOMINALE DIKTE: 40 MM
TYPE: VLAKELASTISCH

GROEPSLES ZONES
FUNCTIONELE TRAINING ZONES
SPINNING ZONES

FACTS

WORKS FOR
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Implement 
your brand 
identity

Het Pulastic team heeft enorm 
veel kennis en ervaring en 
verlegt voortdurend de grenzen 
op het gebied van vloeren 
waardoor de fitnessbranche 
wordt verrijkt met nieuwe 
designs en technologie.
 
De Pulastic ‘brand identity’ 
vloeren zijn de perfecte keuze 
voor Escape Fitness. Het 
aanbod van systemen, kleuren 
en hygiënische oppervlakken 
onderscheidt Pulastic van 
andere merken in de markt.

International flooring manager - Escape Fitness (UK)

Paul Lipscombe



Pulastic fitnessvloeren zijn perfect af te 
stemmen op de uitstraling van de fitnessclub, 

door oneindig veel mogelijkheden met kleuren, 
patronen, logo’s. Bovendien is de Pulastic toplaag 

UV-bestendig dus kleurvast.

ONTWERPVRIJHEID

Pulastic fitnessvloeren hebben een fraaie en 
strakke uitstraling, zonder naden. Vloeistoffen 

krijgen geen kans om in te trekken. Dit komt door 
het gesloten oppervlak. De fitnessvloeren zijn 

onderhoudsvriendelijk en makkelijk schoon te maken.

NAADLOOS

Een Pulastic fitnessvloer is zeer comfortabel en 
veilig, draagt bij aan minder blessures en meer 
welzijn. Door de energieteruggave wordt iedere 

work-out nog intenser. Bovendien is er voor iedere 
toepassing een juiste vloer beschikbaar.

ULTIEME SPORTBELEVING

Pulastic fitnessvloeren zijn zeer geschikt voor 
intensief gebruik. Door de stevigheid van het 

materiaal zijn de vloeren uitstekend bestand tegen 
belasting van gewichten en fitnessapparatuur.

STERK

KG

De kracht van Pulastic 

fitnessvloeren? Door het 

gebruik van een duurzame en 

gerecyclede rubber basismat 

en polyurethaan toplagen 

is Pulastic extreem sterk, 

duurzaam en comfortabel. 

Beschikbaar in vele innovatieve 

fitnessvloeroplossingen, die 

zich sterk onderscheiden  

op acht punten.

DE ACHT

TOP
PRESTATIES
VAN PULASTIC
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Eventuele reparaties zijn kostenefficiënt en eenvoudig uit te voeren. Ook de 
levensduur van een Pulastic vloer is lang. Na vele jaren intensief gebruik zijn 
kleur- en patroonwijzigingen snel en zonder kwaliteitsverlies te realiseren. 

Het eindresultaat is naadloos en wordt ervaren als een hagelnieuwe vloer.

KOSTENEFFICIËNT

Pulastic fitnessvloeren bestaan uit gerecycled rubber en hernieuwbare 
materialen, zoals castorolie. Daarmee dragen ze bij aan de duurzaamheid 
van de fitnessclub en gunstige scores voor duurzaamheidsprogramma’s.

DUURZAAM

Pulastic fitnessvloeren voldoen aan de strengste eisen op het gebied 
van brandveiligheid en binnenluchtkwaliteit, conform internationale 

bouwregelgeving. Dit is gecertificeerd aantoonbaar.

Optimale akoestiek doordat Pulastic fitnessvloeren zijn opgebouwd uit elastische materialen 
met energie- en trillingsabsorberende eigenschappen. Ook de optionele, akoestische ondervloer 
zorgt ervoor dat contact -en luchtgeluid wordt gedempt en geluidsoverlast wordt voorkomen.

GELUIDSABSORBEREND

CONFORMITEIT
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Ultieme ondersteuning bij de meest uitdagende trainingen. 
Deze alleskunner biedt comfort van hoog niveau en weerstand 
tegen hoge impact. Don’t hold back, be ACTIVE!

ready.
set.go!
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ACTIVE
Hybride laagopbouw van 
5 mm creëert een sterke 
en comfortabele toplaag.

Flexibele afsluitende laag als 
verbinding tussen de rubber 

basismat en de toplaag.

Extreem sterke lijm 
verankert de fitnessvloer 

aan de ondervloer.

14 mm dikke, basismat van 
gerecycled rubber en schuim 
voor uitstekend comfort.

SPORTVEILIGHEID

IMPACT

DEMPING

ENERGIETERUGGAVE

COMFORT

NOMINALE DIKTE: 19 MM
TYPE: MIXELASTISCH

GROEPSLES ZONES
FUNCTIONELE TRAINING ZONES

FACTS

WORKS FOR
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De fitnessbranche is zeer 
dynamisch, Sika is met het 
merk Pulastic de perfecte 
partner en denkt actief mee 
in het continu aanpassen van 
onze Pulastic fitnessvloeren. 

Daarnaast is de duurzaamheid, 
uitstraling en sportveiligheid 
van Pulastic van grote waarde 
voor ons.

Eigenaar Wellnesselande / Carnisselande - 
Barendrecht (NL)

Victor Meertens

21THE FLOOR IS YOURS

upgrade
your gym
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Dé programmeerbare fitnessvloer met state of the art licht-
technologie voor de meest meeslepende work-outs. Laat je inspireren 
door de vrijheid in design en toepassing. Let’s get FREESTYLED!

FREESTYLED

Perfect op elkaar afgestemde 
toplagen zorgen ervoor dat de kleuren 

van de LED’s optimaal uitkomen. 

Omdat de sportvloer naadloos 
is, heeft het schoonmaken 
ervan geen enkel effect op de 
geïntegreerde LED-verlichting.

Professionele en veilige 
LED-technologie is de basis 

voor een lange levensduur en 
ultiem fitness plezier.

De fitnessvloer ‘BOOST’ 
is de solide basis voor de 
FREESTYLED en brengt 
de beleving naar een nog 
hoger niveau.

SPORTVEILIGHEID

IMPACT

DEMPING

ENERGIETERUGGAVE

COMFORT

NOMINALE DIKTE: 47 MM
TYPE: VLAKELASTISCH

ALLE ZONES
GROEPSLES ZONES 
FUNCTIONELE TRAINING ZONES
SPINNING ZONES

FACTS

WORKS FOR

led
there
be 
light
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Pulastic fitnessvloeren 
behouden hun formidabele 
uitstraling en sterkte, zelfs 
na 10 jaar intensief gebruik. 
Daarnaast heeft Pulastic een 
ruime voorsprong genomen 
als het gaat om innovaties 
waarmee met de FREESTYLED 
oplossing voor onze members 
de ultieme fitnesservaring is 
gecreëerd. 

Eigenaar Saints & Stars  - Amsterdam (NL)

Tom Moos

THE FLOOR IS YOURS 25

Saints & Stars - Amsterdam
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SAFE 
AND 
SOUND
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Combineer de Pulastic fitnessvloer met de Pulastic 
SOUNDWALL en creëer de ultieme fitnessruimte! Maak 
een statement door de vrijheid in design en ervaar de 
optimale akoestiek. Let’s hear it for our SOUNDWALL!

PULASTIC 
SOUNDWALL

ALLE ZONES

WORKS FOR

NOMINALE DIKTE: 70 MM
ABSORPTIEWAARDE:       1,0 
ONTELBARE ONTWERP
MOGELIJKHEDEN

FACTS

Gedetailleerde prints 
voor inspirerende en 

visueel aantrekkelijke 
effecten.

Door de ingenieuze samenstelling 
van de diverse materialen zijn  
de geluidsabsorptiewaarden 
“best in class”.

Uitstekende kleurvastheid 
door de unieke ‘fibre 

printing’ methode.

Soft touch materialen, 
sterk genoeg om 
weerstand te bieden 
aan hoge impact.

αw 
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De akoestische vloeroplossing 
is fantastisch. Onze lessen 
kunnen altijd doorgaan, 
zonder dat de omliggende 
appartementen hier overlast 
van ervaren. Onze members 
kunnen daardoor alles geven 
tijdens onze groepslessen. 

Eigenaar Saints & Stars - Amsterdam (NL)

Tom Moos

Vertrouw op de topprestaties van een op maat
gemaakte akoestische vloer. Een perfecte match 
met een Pulastic fitnessvloer. Geen overlast voor 
omliggende zones!

NOISE & 
VIBRATION 
ISOLATION

Powered by CDM Group, onze 
specialistische partner op het 

gebied van akoestiek.

Maatwerk is bijna altijd
noodzakelijk. Alleen op deze 

manier kunnen de hoogste 
akoestische prestaties 
worden gegarandeerd.

ALLE ZONES

WORKS FOR

NOMINALE DIKTE:
110 - 185 MM 
DE MEEST STRIKTE 
GELUIDSREDUCTIE IS 
HAALBAAR

FACTS

INVISIBLY
AWESOME

De combinatie van diverse 
materialen zorgt voor 
een ongekende energie- 
en trillingsabsorptie, 
waardoor geluidsoverlast 
wordt voorkomen.

Razendsnelle installatie 
met optimaal resultaat, 
tegen minimale downtime.

Lichtgewicht, breed inzetbare, 
zwevende ondervloer.



Pulastic fitnessvloeren zetten de toon  
in de markt. Kennis, kunde en jarenlange 
praktijkervaring stellen ons in staat om 
voor iedere situatie de perfecte vloer te 
ontwikkelen, produceren en installeren.  
Dat maakt Pulastic fitnessvloeren  
wereldwijd de absolute favoriet onder 
klanten en sporters. En dat sinds 1965.

OPGERICHT
IN 1965

ONDERDEEL VAN SIKA 
MARKTLEIDER IN  

PRODUCTEN VOOR DE 
BOUW EN INDUSTRIE

 MEER DAN  
50 MILJOEN M2 

SPORTVLOEREN

WERELDWIJD ACTIEF 
EN GERESPECTEERD
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PULASTIC SPORTS 
FLOORING FACTS
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PULASTIC
SPORTS
FLOORING

ALTIJD EEN 
PASSEND ADVIES

BEWEZEN DUURZAAM 
EN MAATSCHAPPELIJK 

VERANTWOORD 
PARTNER



Sika Nederland B.V.

Pulastic sports flooring

Duurstedeweg 7

7400 AK Deventer

T 0570 620 744

E verkoop.pulastic@nl.sika.com 

www.pulastic.com




