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Den største treningskjeden / Leggekurs i hele landet / Nye og bedre sklisikre gulv

Designgulv i
Expona Design 7215. SATS Storo i Oslo.

Expona Design 7214. Fra spinningsalen.

SATS-kjeden
Mange avdelinger. Stor aktivitet fra morgen til kveld.

Polyflor Nordic leverer design gulv til SATS, Norges største treningssenter-kjede. Det
leveres både til n
 yetableringer og oppgraderinger av eksisterende sentre.
SATS´ gulvkonsept er en viktig del av kje
dens interiørkonsept og en viktig del av
kjedens merkevareprofil.
SATS Storo (se bildene) ligger i topp
etasjen på Storo Storsenter i Oslo. Det
nesten 3.000 m2 store lokalet har en lys og
åpen løsning med utsikt over store deler av
Oslo. SATS benytter seg av Expona Design
7215 og Expona Design 7214 i sitt gulvkon
sept. Det sistnevnte benyttes i spinning
salene. Design gulv er et heterogent gulv
og Expona Design er vår beste kvalitet med
en totaltykkelse på 3 mm og et slitesjikt på
0,7 mm med polyurethan-forsterket over
flate (PU). Gulvet har sliteklasse T, som er
den høyeste sliteklasse for gulv.

FOLKELIG
SATS var med på å skape den moderne tre
ningsbølgen i Norge. Det første senteret
startet i Oslo Spektrum i 1995 og i løpet av
det første året var det åpnet åtte nye sentre
i Norge.
Og SATS fortsetter å ekspandere og ut
vide – i 2012 kommer det nye moderne tre
ningssentre i nybygg på Nesttun i Bergen
på 2.650 kvadratmeter, på Tasta i Stavanger
på 2.150 kvadratmeter og på Vinderen i
Oslo (gamle Jeppes). Tromsø og Sarpsborg
åpner også nytt i år. Det betyr at det nå er
40 SATS-sentre i Norge med over 100.000
medlemmer.

GRENSEBRYTENDE
SATS-kjeden har for lengst beveget seg
utenfor landets grenser. Kjeden er nå blitt
Nordens ledende treningssenter-kjede, eta
blert på 110 forskjellige steder. Det betyr at
SATS samlet har over 250.000 medlemmer
som gir mer enn 10 millioner besøk i året.
Dette stiller også krav til kvaliteten på gul
vene som SATS benytter.
Eierforholdet har skiftet mange gan
ger siden gründertiden, men eierne har
blitt stadig større ettersom treningssen
tre er blitt en naturlig del av folkehelsen.
Danske TryghedsGruppen (som også eier
60% i Tryg) er dagens eier – en stor investor
innenfor sikkerhet og helse i Norden.

Bevisst
materialbruk

Teater- og Operasalen. 700 sitteplasser i sort, hvitt og rødt med gjennomført sort gummigulv på alle gulv.

På den best beliggende tomt i Kristiansand havn har Sørlandet fått et teater- og konserthus som her i landet bare overgås av Operaen i Oslo. Polyflor har levert gummigulv til Teater- og Operasalen, den ene av byggets to storsaler.
Kilden Teater- og Konserthus har allerede
fått mye omtale. Bygget på 16.500 kvadrat
meter er blitt en samlet arena for Agder Tea
ter, Kristiansand Symfoniorkester, Opera
Sør, Kilden Kulturdrift og Kilden Konferan
se. Kilden skal med andre ord tilfredsstille
et bredt publikum.
Det unge arkitektfirmaet fra Helsingfors
har vært dristige i bruk av form og farger
og de har vært bevisste i sin bruk av natur
materialer. Blant annet har den spektaku
lære bølgeveggen fått mye oppmerksomhet.
Polyflor kom med i prosjektet i mars 2010
– fram mot prøvedrift av bygget fra høsten
2011 og en storstilt åpning nå i januar. Som
leverandør av gummibelegg til Teatersalen

har det vært stilt høye krav til dokumenta
sjon av produktene. Og håndverksbedriften
MJA Maler & Gulvbelegg AS i Kristiansand
har vært svært delaktig i prosessen hele veien.
Arkitekt har vært opptatt av at gummi
belegget skal være ensfarget – en sort farge
mot de røde setene. Gummigulvet Artigo
Uni ble valgt fordi et så stort rom som en
teatersal stiller spesifikke krav til akustikk .
Det støydempende gummigulvet reduserer
trinnlyden når publikum skal inn og ut av
salen. Et annet velegnet bruksområde med
samme trinnlydskrav er kinosaler.
Polyflor og MJA Maler & Gulvbelegg AS
hadde et tett samarbeide fra oppstart av
leggeprosessen for å få et optimalt resultat

med tettskjærte skjøter istedenfor sveisede
skjøter. Dette krever både spesialverktøy for
tettskjæring av gulv og dyktige håndverkere.
Det er en stor utfordring for håndverk
erne når rom har en bueform, slik det er i
Teatersalen – sammenliknet med et normalt
rektangulært rom. En spesiell utfordring
var det også med lyslistene i trappene som
er montert slik at publikum enklere kan
orientere seg i et halvmørkt lokale. Lyslisten
er felt inn i trappenesene (se bildet). Det er
et krevende håndarbeid å skjære lyslistene.
Polyfor har også leverte gulvene til Kildens
tekniske rom. Her er det benyttet Polyflor XL
PU, en 2 mm homogen vinyl .

Utskjæring. Lyslister i alle trappene krevde et nøyaktig håndarbeid.

KILDEN TEATEROG KONSERTHUS
Eiere: Kristiansand kommune (60%),
Grimstad kommune (3%), Vest-Agder
fylkeskommune (25%) og Aust-Agder
fylkeskommune (12%).
Pris: 1,7 milliarder kroner
Hovedentreprenør: AF-Gruppen ASA
Arkitekt: ALA Architects Ltd., Helsingfors
og SMS Arkitekter AS, Kristiansand
Håndverker gulv: MJA Maler & Gulvbelegg
A/S , Kristiansand
Gummigulv: Hovedbelegg Artigo Uni sort
(U00 Carbon) + rød-brun (U13 Firebrick) i
barområdet.

Kjell Kringberg., distriktssjef i Polyflor, har
fulgt Kilden-prosjektet.

barområdet. Rød-brunt Artigo gummigulv.

Polyflor-kurs. I den nye MAL Proff-butikken på Brobekk i Oslo, åpnet i oktober 2011. Det er MALs største og flotteste anlegg. Stående fra venstre:

Katrine Støen og Knut Arvid Syvertsen (Din Håndverker AS), Tom Rustad (Byggtapetsermester Rustad og Karlsen AS), Per Ørn (A. Andreassen
Eftf.), Eystein Rosseland (To Malere AS), Reidar Sollie og Jan-Erik Farmen (Din Gulvlegger AS). Foran fra venstre: Ragnar Eng (Polyflor Nordic),
Andreas Farmen (Din Gulvlegger AS), Lars Olafsen (Polyflor Nordic), Jan Erik Foss (MAL Proff AS), Roman Paszkiewicz og Rafael Bialkowski (AM
Byggservice AS).

Kurs og helhetlige
løsninger
Polyflor har et sterkt fokus på
kurs med produktinformasjon og
legging av Polyflor’s forskjellige
typer gulv. Vi har hatt mer enn
500 håndverkere fra Lindesnes til Svalbard på kurs de siste
årene.

Polyflor samarbeider også nært med leve
randører av tilbehørsprodukter som lim og
sparkel for at håndverkere skal få nødven
dig informasjon om produktutvikling og
nye produkter – ikke bare Polyflors egne.
Det er en kontinuerlig produktutvikling
av gulv og opplæring av håndverkere er
viktig for å få et godt slutt resultat og for
nøyde brukere. Vi er også med på oppstart
av installasjoner for å bistå håndverkere i

gjennomføring av prosjektene.
Polyflor er en betydelig aktør i prosjekt
markedet og leverer gulv til skoler, sykehus,
barnehager, restauranter, kontorer, osv. Vi
er Norges største leverandør av gummigulv.
Foruten gummigulv er Polyflor en be
tydelig leverandør på det norske og inter
nasjonale gulvmarkedet av PVC-gulv som
heterogene gulv, homogene gulv, design
gulv, ledende og antistatiske gulv.

Prestisjepriser til Expona
Det tyske bransjebladet for gulventrepre
nører, Fussbode Technik, har valgt Expona
Design-gulv til det beste PVC-gulvet i 2012.
Samtidig har 1.500 tyske gulventrepre

nører gjennom en avstemming valgt Expona
Design som årets beste PVC-gulv. Samme
kvalitet er også valgt til det beste produkt
til hotell og butikker.

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

Ny i Polyflor-serien. Polysafe Wood fx PUR med tremønstret Silver Wood.

Polysafe – det
sklisikre alternativ
Polysafe er navnet på vår kolleksjon
av sklisikre gulv. Vi har mer enn 10 forskjellige kvaliteter i en rekke farger .
Sklisikre gulv egner seg til bruk på en rekke
områder. Offentlige transportmidler som
buss, båt og tog er spesielt trafikkerte steder
hvor et sklisikkert gulv kan forhindre fallu
lykker. Storkjøkkener og inngangspartier er
andre bruksområder. Offentlige bad og bad
på syke- og aldershjem er barfot-områder

for bruk av våre spesielle produkter.
Polysafe-kolleksjonen inneholder nå
ti forskjellige sklisikre kvaliteter, hvorav
tremønstre er helt nytt. Alle kvaliteter har
polyurethan-forsterket overflate (PUR).
Polysafe er 100% resirkulerbart. Miljø
klassifisering er en viktig del av vår policy
og hele den sklisikre kolleksjonen har fått
den høyeste miljø klassifisering – BRE A+
av BRE Global (Building Research Estab
lishment).

Manchester-tur
Vinneren av Polyflors tradisjonelle
juledrops-lotteri ble Bjørn Aaker, til daglig
butikksjef hos Tikkurila i Trondheim.

Premien er en tur til Polyflors hjemby
Manchester – selvsagt inkludert fotball
kamp på Old Trafford!

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

Prosjekt: Tor Henning Støldal · Design og produksjon: Støldal Fotografisk · 0512 · Trykk: it grafisk
Miljømerket trykksak

Miljømerket trykksak

Vi øker lagerkapasiteten
Polyflor er en av Europas største leverandører av gulv til offentlig miljø. Vi har
sterkt fokus på logistikk og prøver hver
dag å leve opp til vårt motto: Best på
levering!
Logistikk betyr også at vi skal ha høy til
gjengelighet av varer. Derfor utvider vi nå
vårt lager i Kjelsåsveien i Oslo fra 1.250 m2
til nærmere 2.000 m2. Det gjør at vi kan
øke lagerbeholdningen til mer enn gjen
nomsnittlig 100.000 m2 gulv.
Polyflor’s nye distribusjonslager i Oldham
i England er på 30.000 m2 og vårt nye dis
tribusjonslager for Sentral-Europa i Køln er
på mer enn 20.000 m2. Stor tilgjengelighet
og rask levering er en viktig suksessfaktor
for videre vekst i alle land.
Polyflor Nordic distribuerer varer gjennom
et etablert og velutviklet logistikksystem.
Utvidet lagerkapasitet i Oslo. Nå nærmere 2.000 kvadratmeter.

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
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Covering the world. Polyflor investerer hele tiden i logistikk. Her adm. direktør Jan-Erik Jørgensen i Polyflor Nordic (t.v.) og export sales
director Andrew Barratt blant den nye bilparken i Manchester.

