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Miljøgulvet RE/COVER Green og Expona Design Gulv
Sport og fritid: G-Max Sportsvarehus · Harmony FX
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organisk
gulv
Et rent

Moderne innslag. I Digital code 1 (P017).
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Polyflor Nordic presenterer en nyhet
på gulvmarkedet: RE/COVER Green fra
Vorwerk er et rent organisk produkt
med fornybare råmaterialer. Det nye
miljøvennlige gulv for bolig- og prosjekt
markedet er en moderne kombinasjon
av økologi, estetikk og kvalitet.
RE/COVER Green leveres i to meter bred banevare og
egner seg til bruk i offentlige miljøer som butikker, kontorer, restauranter og hotell. Gulvbelegget representerer
en ny generasjon elastiske gulv. Nesten 90% av gulvet er
produsert fra fornybare råvarer. Etterspørselen etter fornybare økologiske produkter er stadig økende.
Kolleksjonen RE/COVER Green er utviklet av den kjente
tyske designer Hadi Teherani og hans team. Naturen har
vært en inspirasjonskilde, men det er også innslag fra den
digitale verden. Det er lagt vekt på at kolleksjonen med
30 elegante mønstre og design er samstemte slik at arkitekter og interiørdesignere kan kreere egne gulvløsninger.
Mønstre og design er delt inn i seks grupperinger som gir et
stort spenn – fra fargerike løsninger til gråtoner, fra metalliske effekter til tredesign.
RE/COVER Green er produ
sert med naturprodukter
som er benyttet i tusenvis av år. Hovedingrediensen er
Ricinus-planten som er en viltvoksende plante som ikke
trenger vanning og ikke vokser i områder beregnet for
matvareproduksjon. Lakserolje, også kalt castorolje, kommer fra frøene på denne tropisk planten som utvinnes ved
kaldpressing og ekstraksjon. Videre rapsolje, også brukt
som vegetabilsk mat
olje, en sunn olje. Gulvet inneholder polymerer som ved romtemperatur har gode elastiske
egenskaper uten tap av kvalitet. RE/COVER Green er lett å
installere og gulvet er enkelt å vedlikeholde.
RE/COVER Green tilfredstiller alle miljøkrav fra ledende
miljøklassifiserings organisasjoner.

Organisk gulv. Mønster og farge heter Sparkling color 2 (U008).

Expona
Design Gulv

Utviklingen av heterogene vinylgulv til
offentlige miljøer fortsetter: Med E
 xpona
Design og Expona Commercial kan Poly
flor Nordic presentere en kolleksjon som
gir nye dimensjoner til kreative gulv
løsninger.
Vi har nå 20 års erfaring med Expona-gulv.
Gjennom årene er det levert mer enn 30
millioner kvadratmeter med Expona design
gulv!
Kolleksjonen består av totalt 80 design.
40 bestselgere er beholdt – 40 nye design
er utviklet av ledende designbyråer i Europa.
Expona Design og Expona Commercial tilfredsstiller alle miljøkrav til moderne gulvprodukter. Det brukes kun ftalatfrie og biobaserte mykgjørere og Expona Design og
Expona Commercial har en PUR forsterket
overflate. De er 100% resirkulerbare, BreA+
miljøklassifisert, tilfredsstiller kravene til
BreNor (HEA 9 og A 20) og produktene har
EPD (Environmental Product Declaration)
som er en miljødeklarasjon utarbeidet i samsvar med ISO 14025. Produktene tilfreds
stiller også Eurofins krav til godt innemiljø.

Gulvdesign. Viktig del av helheten.
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ARTIGO GRANITO ELASTIC. I en grønn spesialfarge i
fellesområdermed universell utforming.
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ART

Kuben Yrkesarena
Oppdragsfiver: Undervisningsbygg Oslo KF · Totalentreprenør: AF Gruppen
Arkitekt/rådgiver: Arch Uno Arkitektur AS, Oslo og Arkitektparnter AS, Oslo
Forprosjekt: White Arkitekter, Gøteborg · Kostnadsramme: Ca. 2 milliarder kroner
Gulventreprenør: Ragnar Andersson A/S, Oslo
Gummigulv: Artigo Granito Elastic og Artigo Zeus

Monumentalt
undervisningsbygg
Kuben Yrkesarena er Oslo kommunes storsatsing på yrkesfaglig opplæring. Nybygget
iK
 abelgata på Økern, i et av Oslos gamle industriområder, gir plass til 1.400 elever. Polyflor
Nordic har levert 12.000 kvadratmeter Artigo gummigulv til Kuben Yrkesarena.
Utdanningsetaten i Oslo kommune har
planlagt det nye senteret siden 2006. Etter
en byggeperiode fra april 2010 til desember 2012, ble Kuben Yrkesarena overlevert
den siste uken i juni i år. Totalt er bygget på
42.000 kvadratmeter fordelt på syv etasjer.
Oslo kommune har på alle måter tenkt
framtid. De vil øke rekrutteringen til yrkesfag og dekke næringslivets behov for framtidig arbeidskraft og kompetanse. I Kuben
Yrkesarena er det tenkt helhet og sammenheng. Det er et komplisert bygg, men det
er blitt et fleksibelt, åpent og funksjonelt
undervisningsbygg – og arkitektonisk noe
utenom det vanlige.
I den nye yrkesarena er tre opplæringsinstitusjoner samlet: Kuben videregående

ARTIGO ZEUS. I standardfarge i trapperommene.

PolyNYTT_1_13_NY_0813.indd 5

skole erstatter mesteparten av Sogn videregående skole, Fagskolen i Oslo flyttes fra
Sofienberg videregående skole og Lærling
senteret i Oslo kommer istedet for Fossum
på Stovner. Et eget Teknologisenter er et
samarbeid med forskjellige bransjer og Kuben
blir arena også for kurs- og etterutdanning
for arbeidslivet.
I tillegg til forskjellige verksteder og undervisningsrom inneholder Kuben alt hva
elever og ansatte kan ønske seg: Idrettshall
med treningsrom, bibliotek, servicesenter,
auditorierer, kantine og mingleområder.

gulv er meget robuste produkter – slitesterke og tidløse. I fellesarealer er det valgt
Artigo Granito Elastic 4 mm (18dB), som gir
en meget god trinnlydsreduksjon - i tillegg
til god gangkomfort. I alle undervisningsrom og trapperom ligger kvaliteten Zeus
med 4 mm totaltykkelse. Zeus er levert i
f liser i størrelse 100 cm x 100 cm.
Trinnlydskrav må tilfredstilles – ikke
minst vertikalt mellom etasjene. Artigoproduktene har et trinnlydsforbedringstall
i korridorer på 15 decibel og 10–12 decibel
i undervisningsrom.

ARTIGO GUMMIGULV
Arkitekt var sikker i sitt valg av gummigulv
i en arena med mye trafikk. Artigo gummi

ARTIGO GRANITO ELASTIC
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FRILUFTSLIV. Store flater med mye tråkk, aktivitet og areal for utstillinger.
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Kontakt oss

Sportsvarehusene

G-MAX
G-MAX eiet av Gresvig-konsernet er
historien som startet med en sykkelforretning i Kristiania for 112 år siden,
som har vokst til å bli en ledene leverandør av sportsutstyr og sportsklær
gjennom kjedene G-Sport, Intersport
og G-Max.
G-MAX er satsing på et nytt og moderne
storkonsept. Det skal være en kjede av
store og effektive varehus innenfor alle
aktivitetsområder – sommer som vinter.
G-MAX henvender seg til hele familier og
folk i alle aldre. Alle sportshusvarene er
store – rundt 4.000 kvadratmeter – som
skal gi god plass til å presentere vare
grupper som trenger god eksponeringsplass. G-MAX legger stor vekt på å ha
ansatte med stor kunnskap innenfor de
enkelte fagområder.

De store flatene gjør at blant annet
sykler kan presenteres på romslig gulvplass. I jakt-, fiske- og friluftsmarkedet er
det god plass til å sette opp telt. Det er
også gjort plass i G-MAX-sentrene til løpelaboratorium, sykkel- og skiverksted,
skateavdeling med rampe, osv.
G-MAX har valgt et designgulv – Kudos
1921 Silver Slate. Det er fliser i størrelse
45,72x45,72 cm med utseende som skifer
– et meget praktisk gulv som er enkelt å
vedlikeholde.
Gresvig åpner sitt 10. G-MAX-senter
i Bodø i år, et nytt varehus på 4.000 m2.
Etter den første forretningen på Forus i
Stavanger i november 2010 er G-MAX eta
blert følgende steder: Arendal, Ålesund,
Fredrikstad, Kristiansand, Moss, Skien,
Storo i Oslo og Tromsø.

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

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
KUDOS 1921. Vinylbelegg i skifermønster i G-MAX i Sørlandsparken utenfor Kristiansand.
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Designet Unibella

– våre beste design
og farger
Vi har samlet de beste design og
farger på heterogene gulv - fra
Acoustix FX, Forest FX, Mineral FX,
samt 19 nye farger i fire forskjellige
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design. Den nye kolleksjonen har
fått navnet Harmony FX.

M

Polyflor Nordic – Kjelsåsveien 168 B, 0884 OSLO

Fra nye Harmony FX. Linea Ivoire
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Miljømerket trykksak

Kolleksjonen består av totalt 36 design og farger.
Acoustix Harmony FX, Acoustix Gallery FX og Acoustix Forest FX har 19 db trinnlydsforbedring og egner
seg til bruk på kontorer, skoler, barnehager og andre
offentlige rom.
Forest FX og Mineral FX er våre anerkjente kvali
teter i heterogen vinyl med 2 mm totaltykkelse og 0,7
mm slitesjikt. De tilfredstiller alle krav til gulv i offentlig miljø. Det samme gjelder den nye Harmony FX.
Harmony FX er BreA+ miljøklassifisert og tilfredstiller
også Eurofins krav til innemiljø.

