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MULTIFUNCTIONEEL
Pulastic® Comfort Court is een serie hoogwaardige, multifunctionele vloeren 
voor buitensporten die garant staat voor uitmuntend comfort en veiligheid voor 
trainingen en wedstrijden, en die uitstekend bestand is tegen mechanische 
belasting.

DE VOORDELEN VAN DE PULASTIC® COMFORT COURT
• Voortreffelijke, langdurige veerkracht voor comfort en blessurepreventie
• Naadloos, niet-poreus en gerimpeld of glad oppervlak voor eenvoudig 

onderhoud, reparaties en oppervlakvernieuwing
• Uitstekende dimensionele stabiliteit en blijvend flexibel, met gelijkblijvende 

prestaties bij temperaturen tussen -/- 5 °C en +/+ 70 °C.
• Lage exploitatiekosten
• Voortreffelijk balstuitgedrag
• Geen schittering voor goede zichtbaarheid van de duurzame belijning
• Optimale balans tussen wrijving en glijvermogen
• Te gebruiken voor meerdere sporten, geschikt voor alle balsporten, 

inclusief tennis
• Uitmuntende eigenschappen tegen invloeden van vocht en uv-straling
• Brede kleurselectie met uitstekende kleurvastheid
• Geschikt voor overdekte en open buitenfaciliteiten
• Sportvloeren van Pulastic® worden gefabriceerd conform ISO 9001 voor 

kwaliteitsbeheersing, ISO 14001 voor milieuzorg en ISO 26000 voor 
duurzaamheid

DE PULASTIC COMFORT COURT LINE IS ALS VOLGT SAMENGESTELD
• Een speciaal geprefabriceerd schokdempkussen van rubbergranulaat 

of schuim. De dikte is afhankelijk van de uiteindelijke vereisten en de 
mate van comfort versus multifunctioneel gebruik. Zie de tabel voor 
meer informatie

• Het schokdempkussen wordt met een oplosmiddelvrije lijm 
duurzaam verbonden aan de ondervloer

• Vervolgens worden poriënvuller en structurele zelf-egaliserende 
polyurethaanlagen aangebracht

• De vloer wordt afgewerkt met een speciale matte afdichting op 
waterbasis voor buitengebruik

• Belijning met duurzame lijnverf op waterbasis


