Gulvmiljø LOUNGE
Gulvet med det lille ekstra.

Gulvmiljø LOUNGE-system er gulvet med det lille
ekstra. Vi vil gi alle en mulighet til å få et svært
pent gulv, både hjemme og i offentlige miljøer!

Farger: sort, granit og sand.

Bruksområder
Balkonger og uteplasser

Se for deg uteplassen din med
sittegruppen og dette utrolig
pene gulvet.

Hjemmemiljøer

Passer også i andre typer hjemmemiljø,
som fyrrom eller kjellerstue.

Kafé- og restaurantmiljøer

Kan med fordel legges i kaféer og
restauranter, og kan også utstyres med
innfelt belysning.

Våtrom

Med sin pene design og den smarte
konstruksjonen i platen kan den med
fordel legges i dusjrom, badstue,
bassengområder og vaskerom.

Garasjen

Hvis du vil at bilen også skal få det lille
ekstra, kan du legge gulvet i garasjen.
Festepunkter er integrert i gulvet for
enkel forankring i underlaget.

Bare fantasien setter grenser

Noen har også snakket om å legge det
både på vegger og i tak.

Ved at man fritt kan bestemme lengde og
bredde, åpner Gulvmiljø LOUNGE for nye
muligheter til å bygge miljøer i ønsket størrelse.
For en pen og behagelig avslutning finnes
LOUNGE Dekorlist med mulighet for innfelt
belysning.

Drenerende.
Gulvet er selvdrenerende i sin
konstruksjon, og passer godt til å
legges på fuktige steder.
Lar gulvet puste.
Undergulvet puster ettersom konstruksjonen gjør at luften lett slipper
opp fra gulvet.
Både innen- og utendørs.
Gulvet fungerer innendørs og
utendørs, med mulighet for innfelt
belysning.
Flyttbart og vedlikeholdsfritt.
Dette moderne og praktiske gulvet
kan enkelt byttes og tilpasses til
nye områder. Det er dessuten i
prinsippet vedlikeholdsfritt.

Uansett hvor du legger gulvet, kommer det
til å løfte rommet til et helt nytt nivå.

Badstuen
Man kan med fordel legge gulvet i
badstuen, ettersom platen er selvdrenerende.
Verandaen
Ved å legge gulvet på verandaen
får du en ekte LOUNGE-følelse.

Egenskaper
Enkel montering.
Ved montering av gulvet trengs vanligvis ingen verktøy, da man enkelt
trykker sammen platene for hånd.

Så pent kan det bli.

Flerfunksjon.
De fleste innebygde funksjoner,
som f.eks. drenering, ekspansjon,
kabelskjuling, delbar med ivaretatt
funksjon og festepunkter for forankring i underlaget.

Vaskerommet
Hvorfor ikke få en luksusfølelse på
vaskerommet i stedet for et hardt
betong- eller flisgulv.
Trimrommet
Med Gulvmiljø LOUNGE i trimrommet
får man et dempende gulv.

Mulighet for innfelt belysning.
I LOUNGE dekorlist kan man felle
inn verdens minste LED-belysning.

Garasjen
LOUNGE i garasjen er ideelt, da man
har mulighet til å forankre platen
med våre 5 festepunkter.

Delbar dekorlist.
Den rette dekorlisten kan knekkes
og dele inn gulvet med innfelt
belysning.

Lageret
Perfekt å legge i lageret.

Flerfunksjon.
De fleste innebygde funksjoner,
f.eks. belysning, delbar for oppdeling av gulv, delen som brytes av,
kan brukes som avslutningsdekorlist.

Teknisk spesifikasjon
Materiale
Polypropen
Miljøvennlig
Gjenvinnbart

Mål
Størrelse plate 295 x 295 mm
Tykkelse 11 mm
Forpakning 1 m² = 11 stk plater
Størrelse dekor 295 mm / 375 mm

Egenskaper
Standardfarge sort
Tåler et trykk på over 100 tonn
UV-stabilisert
Temperaturområde +70 til -30
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