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THE FLOOR IS YOURS!
Pulastic® sportvloeren zijn de ideale ondersteuning voor sporters die 
het uiterste van zichzelf vragen. De optimale eigenschappen, diverse 
sportprestaties en keuze-elementen voor het selecteren van de juiste 
vloeren worden u gemakkelijk gemaakt. Kies voor een allrounder, 
krachtpatser of showpiece. 

Naam Nominale dikte Geschikt voor

Pulastic® Intense 10 mm Functionele training zones, heavy weight zones, groepsles zones & cardio zones

Pulastic® Active 19 mm Groepsles zones & functionele training zones

Pulastic® Score 2 - 11 mm Entree zones, kleedruimtes,  wellness zones, cardio zones, spinning zones, fysio zones & horeca zones 

Pulastic® Boost 40 mm Groepsles zones, functionele training zones & spinning zones

Op maat gemaakte fitness oplossingen

Pulastic® Freestyled 47 mm Alle zones, specifiek voor: groepsles zones, functionele training zones & spinning zones

Pulastic® Soundwall 70 mm Alle zones

Pulastic® Noice & Vibration isolation 110 - 185 mm Alle zones

GIVE YOUR 
ATHLETES 
THE STAGE  
THEY 
DESERVE

UPGRADE 
YOUR GYM

LED THERE 
BE LIGHT

1. ULTIEME SPORTBELEVING
Een Pulastic® fitnessvloer is zeer comfortabel en veilig en 
draagt bij aan minder blessures en meer welzijn. Voor iedere 
toepassing is de juiste vloer beschikbaar.

2. STERK
Pulastic® fitnessvloeren zijn zeer geschikt voor intensief gebruik 
en door de stevigheid van het materiaal uitstekend bestand 
tegen belastingen, dag in dag uit.

3. NAADLOOS
Pulastic® fitnessvloeren hebben een fraaie, strakke uitstraling 
zonder naden. Ze zijn onderhoudsvriendelijk en gemakkelijk 
schoon te maken.

4. ONTWERPVRIJHEID
Pulastic® fitnessvloeren zijn door oneindig veel mogelijkheden 
in kleuren, patronen en logo’s af te stemmen op iedere 
gewenste uitstraling. 
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5. KOSTENEFFICIËNT
Na vele jaren intensief gebruik zijn reparaties of kleur- en 
patroonwijzigingen snel en zonder kwaliteitsverlies te 
realiseren.

6. GELUIDSABSORBEREND
Optimale akoestiek door gebruik van elastische materialen. Een, 
optionele, akoestische ondervloer zorgt ervoor dat contact- en 
luchtgeluid wordt gedempt. 

7. DUURZAAM
Pulastic® fitnessvloeren bestaan uit gerecycled rubber en 
hernieuwbare materialen. Daarmee dragen ze bij aan de 
duurzaamheid van de fitnessclub.

8. CONFORMITEIT
Pulastic® fitnessvloeren voldoen aan de strengste eisen op het 
gebied van brandveiligheid en binnenluchtkwaliteit, conform 
internationale bouwregelgeving.

DE KRACHT VAN PULASTIC® FITNESSVLOEREN
Door het gebruik van een duurzame en gerecyclede rubber basismat en 
polyurethaan lagen is een Pulastic® vloer extreem sterk, duurzaam en 
comfortabel. Beschikbaar in vele innovatieve fitnessvloer oplossingen die 
zich sterk onderscheiden op acht punten.


