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Polyflor NYTT

Gjennomført Acoustix
i Bakke skole
Stor trafikk – sterkt gummigulv / Riverside – framtidens fabrikk / Det sklisikre gulv
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NY FASADE. Rolige farger i lys og mørk grå,
som går igjen på vinylgulvet i interiøret, kombinert med en sterkere og friskere fargesetting.

BAKKE SKOLE,
KLØFTA
Byggherre: Ullensaker kommune
Totalentreprenør:
Agathon Borgen AS, Kløfta
Arkitekt: Sweco Norge AS, avd. Hamar
Håndverker gulv:
Ragnar Andersson A/S, Oslo
Gulvbelegg: Acoustix Gallery FX PUR
6841 (lys grå) og 6842 (mørk grå) +
Mineral FX 9804
NYTT AMFI. På gulvet Acoustix Gallery FX PUR i mørk grå (6842).
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KOMBINASJON. Vinylgulvet i gangarealene går fra mørk grå til lys grå i de
ansattes fellesrom – kombinert med sterkere fargeinnslag på vegg og møbler.
KLASSEROM. Acoustix Gallery FX i lys grå (6841).

Det visuelle uttrykk
påvirker oss alle
Bakke skole i Skoleveien 14 B på Kløfta har gjennomgått en omfattende rehabilitering og større u
 tvidelse.
Skolens visjon er å skape begeistring for læring og gjøre hverandre gode. Det nye visuelle uttrykket har
vært viktig. Polyflor Nordic har levert over 5.000 kvadratmeter med trinnlydsdempende vinylgulv –
Acoustix Gallery FX PUR.
Bakke skole var moderne da den sto ferdig i
1970, men tidene forandrer seg: Nye krav til
bygninger, innemiljø og nye læringsformer
gjorde det nødvendig med et nytt skolebygg.
Det var blitt trangt og slitt – mangelen på
spesialrom, grupperom og gode personal
rom for lærere og ansatte var påfallende.
Det eksisterende bygget var på 3.200
kvadratmeter. En ny fløy på 3.300 kvadrat
meter gjorde at Kløfta ved årets skolestart
hadde fått en ny barneskole på 6.500
kvadratmeter. I tillegg har Helsestasjonen
på Kløfta flyttet til Bakke skole, det samme

har Ullensaker Kulturskole som har fått
plass til sine aktiviteter på ettermiddag og
kveld.
–Vi som brukere har vært med fra et tid
lig tidspunkt i byggeprosessen med våre
meninger. Vi ser nå at det visuelle uttryk
ket gjør noe med alle. En rolig fargesetting
er kombinert med fargeklatter innimellom,
forteller avdelingsleder Randi Vigdal ved
Bakke skole. Skolen skal kjennetegnes ved
å være fremtidsrettet, skapende, inklude
rende og imøtekommende. De synes de har
fått til alt.

Polyflor Nordic har levert heterogene
vinylgulv til alle gulv i klasserom, ganger
og fellesrom i kvaliteten Acoustix Gallery
FX PUR. Akustikken i en barneskole med
mye liv og røre er viktig – derfor falt valget
på det trinnlydsdempende gulvet Acoustix
Gallery FX. Gulvene er gjennomført i to
farger – en lys grå (6841) og en mørk grå
(6842). Totaltykkelsen på Acoustix Gallery
FX er 3,5 mm, slitesjiktet på 0,5 mm i slite
klasse T. Trinnlydsforbedringen er 19dB.

FORSIDE: Polysafe Modena PUR i offentlig miljø – kombinasjon av Aventurine 4055 og Green Tourmaline 4052.
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EVO Fitness bruker
Det er et typisk sted som setter store
krav til gulvkvaliteten. Polyflor Nordic
leverer gummigulv til treningskjeden
EVO Fitness, en nykommer i marke
det med hurtig vekst. Over nyttår er
det i Norge 32 treningssentre – eta
blert på bare 36 måneder. Konseptet
er moderne, kompakte sentre til en
rimelig treningsavgift.
EVO Fitness er i ferd med å bli landsdekkende. Det startet
med tre treningssentre i Oslo Vest i første halvår av 2010,
som har utviklet seg til 11 sentre i Stor-Oslo. EVO Fitness
finner vi også på Forus i Stavanger og nå på slutten av året
åpner to nye sentre i nord – i Tromsø.
EVO skal i det store markedet av treningssentre gi et
rimelig, men fullverdig treningstilbud. Rundt 12 prosent
av landets befolkning er nå medlem i en kjede. EVO
Fitness-konseptet ble utviklet av personer med erfaring
fra etablering av treningssentre i Norden. EVO Fitnesssentrene er arkitekttegnet – med et moderne interiør
og treningsutstyr. Men de skal også være effektive, uten
tilleggsytelser som spa, kafé, solarium, etc. EVO Fitness
skal være kompakte sentre der folk bor.
–Vi brukte ett år på å planlegge detaljene i sentrene.
Vi har benyttet interiørarkitekt Liv Bentsen til oppdraget
og gitt henne føringer basert på våre erfaringer fra tidli
gere treningskonsept. Alle sentrene er helt likt innredet;
den eneste forskjellen er formen på lokalene, forteller
markedsdirektør og en av gründerne, Kim Jordsjø.
GULVETS KVALITETER
Til EVO Fitness leverer Polyflor gummigulv fra Artigo. Vi
har tidligere presentert Artigo i forbindelse med A-hus på
Lørenskog og Telenor Arena på Fornebu. Det er et miljø
vennlig gulv som tilfredstiller alle krav til gulv for bruk
i offentlig miljø.
EVO har valgt kvaliteten Artigo BS Strong i farge G
847. Gummigulvet leveres i fliser i størrelse 100 x 100
cm. Artigo BS Strong har totaltykkelse på 4 mm. Som
sokkellist benyttes Artigo BS Classic i størrelsen 50 x 50
cm i samme farge.

ARTIGO BS STRONG. Et moderne gulv til bruk i offentlig miljø.Gode
akustiske egenskaper er viktig i områder med stor trafikk.
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er gummigulv
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Ny fabrikk for heteroge
Heterogen vinyl. I mønster i møterommet – bygget opp
av forskjellige lag – skumbakside, mønster og slitesjikt.

James Halstead PLC – Polyflor sitt eier
selskap – etablerte Riverside Flooring Ltd.
i Teesside nordøst i England ved kjøp av en
veletablert fabrikk for produksjon av hete
rogene gulv.

Showrom. Med nye kvaliteter og design.
Riverside Flooring Ltd. Polyflors nye anlegg i Teesside.

35 ansatte med erfaring og kompetanse fra tidligere produksjon
utgjør nå kjernen i Riverside Flooring Ltd. sammen med Poly
flors erfarne tekniske stab og ledelse. Våre designere i England
og Tyskland har jobbet sammen for å utvikle design og farger for
salg og distribusjon via Polyflors verdensomspennende nettverk.
Alle produkter tilfredstiller den tekniske standard og de miljø
krav som er nødvendig for moderne gulv. Kolleksjonene Mineral
FX og Forest FX er synlige bevis.
Det er også fokusert sterkt på å utvikle trinnlydsgodkjente
gulv i moderne design og farger med vår høye tekniske standard
og miljøkrav. Kvalitetene Acoustix Forest FX og Acoustix Gallery
FX har allerede blitt levert til en rekke store prosjekter i Norge
og andre land.
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Kontakt oss
Key Account Manager
Carl-Fredrik Poulsen
Mobil: 90 69 91 94
carlfredrik@polyflor.no

Regionsjef Sør-Norge
Henrik Finne
Mobil: 94 84 14 64
henrik@polyflor.no

Regionsjef Midt-/Nord-Norge
Morten Schrøen
Mobil: 99 23 52 50
morten@polyflor.no

Oslo, Akershus, Østfold
Thomas Solheim
Mobil: 94 13 43 53
thomas@polyflor.no

ogene vinylgulv

Oslo, Akershus,
Hedmark, Oppland
Lars Olafsen
Mobil: 90 65 72 80
lars@polyflor.no

Buskerud, Vestfold, Telemark,
Aust- og Vest-Agder
Kjell Kringberg
Mobil: 93 02 96 49
kjell@polyflor.no

Rogaland, Hordaland,
Sogn og Fjordane, Møre
Per Dagfinn Kristiansen
Mobil: 95 45 76 75
perdagfinn@polyflor.no

Nordland
Raymond Olsen
Mobil: 91 71 87 47
raymond@polyflor.no

Troms og Finnmark
Frank Dalen
Mobil: 90 77 57 14
frank@polyflor.no
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Polysafe Modena
– nyutviklet, sklisikkert gulv

M

Vi ønsker alle våre
kunder og forbindelser en riktig

God Jul
og et
Godt Nytt år!

Polyflor Nordic – Kjelsåsveien 168 B, 0884 OSLO Tlf.: +47 23 00 84 00 Fax: +47 23 00 84 10 www.polyflor.no firmapost@polyflor.no

PolyNYTT_2_12_1112.indd 8

21.11.12 14:09

241772

241772

betydelige besparelser i vedlikeholdskostnadene.
Polysafe Modena PUR er et fleksibelt heterogent produkt
som er lett å legge. Kvaliteten har den beste miljøklassifisering
– BRE A+.
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Polysafe Modena PUR blir produsert ved vår nye fabrikk Riverside
Flooring Ltd., Polyflors produksjonsanlegg for heterogene gulv.
Kolleksjonen inneholder 14 elegante, tidsriktige farger og
den PUR-forsterkede overflaten forenkler vedlikeholdet og gir

Miljømerket trykksak

Vi lanserer et nytt heterogent produkt i vår Polysafe-familie – Polysafe Modena PUR. Denne kvaliteten er utviklet for å
kunne brukes i alle områder i en bygning, som samtidig har alle sklisikre egenskaper.

