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FANTASTISCHE PRESTATIES
De sportvloeren in de Pulastic® Elite serie blinken uit in veiligheid en 
comfort. De vlakelastische ondervloeren zijn een perfecte combinatie met 
de puntelastische systemen van Pulastic®. Het beste van twee werelden!

DE VOORDELEN VAN EEN PULASTIC® ELITE SPORTVLOER
• Hoog niveau van veiligheid en comfort.
• Uitstekende veerkracht voor comfort en letselpreventie, ook op de 

lange termijn.
• Voortreffelijke belastbaarheid en slagvastheid.
• Extreem lage onderhoudskosten gedurende de totale levensduur.
• Geschikt voor vloerverwarming.
• Diverse afwerkingen, met een dikte van 2 mm tot 9 mm, voor het 

puntelastische toplaag systeem mogelijk.
• Duurzaam door gebruik van hernieuwbare grondstoffen.
• Sika Nederland is VCA**-gecertificeerd voor veiligheid op de werkvloer 

en werkt volgens de Arbo-regels.
• Pulastic® sportvloeren zijn geproduceerd volgens ISO 9001 voor 

kwaliteitsmanagement en ISO 14001 voor milieuzorg. Sika Nederland 
is  gecertificeerd volgens niveau 3 van de MVO Prestatieladder. 
Deze standaard is geïnspireerd op ISO 26000 voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. 

KIES DE JUISTE VLOER
Alle vloeren uit de Pulastic® Elite Line munten uit in de perfecte balans 
tussen schokabsorptie en veerkracht. Dit vermindert vermoeidheid van de 
sporter en voorkomt letsel. De ondervloeren uit deze serie dragen bij aan een 
vloer die aan alle eisen voldoet.

NAADLOZE CONSTRUCTIE
De Pulastic® Elite line is als volgt samengesteld:
• Een speciale schokabsorberende mat op een zogenaamde houten 

raamwerkconstructie.
• Houten multiplex bladen met een enkellaagse of meerlaagse opbouw, 

met of zonder messing-en-groef-constructie, variërend van 18 mm tot 
24 mm.

• Op de houten ondervloer wordt een naadloze Pulastic® sportvloersysteem 
met een dikte tot 9 mm geplaatst.

• De vloer wordt afgewerkt met een matte kleurechte topcoating op 
waterbasis.

• Extra belijningen, logo’s en/of cijfers worden met watergedragen 
producten op de topcoating aangebracht.

Het eindresultaat: een naadloze, eenvoudig te onderhouden polyurethaan 
sportvloer met eersteklas eigenschappen.

Naam Vloertype Nominale dikte onder 
constructie

Comfort Belastbaarheid Opties toplaag

Elite Classic 70 Pure Ondervloer, hout 68 tot 100+ mm ***** ** 7 mm

Elite Performance 70 Pure Ondervloer, hout 42 mm **** ***** 7 mm

Elite Performance 70 XLS Ondervloer, hout 42 mm **** ***** 7 mm

Elite Performance 90 Pure Ondervloer, hout 44 mm ***** ***** 9 mm

Elite Comfort 20 XLS Ondervloer, hout 40 mm *** **** 2 mm

Elite Comfort 70 Pure Ondervloer, hout 45 mm ***** *** 7 mm


