PROFESSIONALS
KIEZEN VOOR

sportvloeren.nl
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Ons bedrijf
Van handbal tot korfbal en van basketbal tot tennis. Welke sport u ook beoefent, op een sportvloer van Interline
Sportsystemen sport u beter. Tal van sportscholen, gemeenten en scholen waarderen onze vloeren om hun uit
stekende sporttechnische eigenschappen. Dat is het resultaat van een doordachte vloeropbouw, afgestemd op de
wensen van de meest veeleisende professional.
Een speciaal team van Interline Sportsystemen installeert de (zwevende of verlijmde) vloeren. Dat is werk voor
specialisten.
Door de zorgvuldige behandeling van de ondergrond en de vakkundige opbouw heeft uw sportvloer een levensduur
van minimaal twintig jaar. Wilt u wellicht een demontabele sportvloer huren? Ook dan zeggen wij: Welkom bij
Interline!
In deze brochure vindt u onze Vlakverende massiefhouten sportvloeren, de Vlakverende sportvloeren, de Punt
elastische sportvloeren, de demontabele sportvloeren en de Interactieve sportvloer.
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Vlakverende massief houten
sportvloeren
Connor Sportvloer
De Connor sportvloer is een fantastische vloer met zeer
goede en uniforme sporttechnische prestaties. De vloer
heeft bovendien een zeer hoge slijtageweerstand. Als de
vloer is aangelegd, wordt deze over het gehele opper
vlakte geschuurd, geprimeerd en voorzien van twee lagen
sportive sportlak.

Junckers Sportvloer
De Junckers sportvloer is een multifunctionele, vlakverende
sportvloer. Als je de keuze maakt voor een massiefhouten
Junckers sportvloer, kies je primair voor topprestaties en
sportplezier. Vlakverende vloeren zorgen voor een opti
male vrijheid van sporten.

Renovatie houten Sportvloeren
Koos u in het verleden wellicht voor een massiefhouten
sportvloer, maar voldoet deze vloer niet meer aan de
sporttechnische eisen van vandaag? Dan bent u bij ons
aan het juiste adres. Onderhoud aan een sportvloer moet
immers simpel zijn.
Ons sportive laksysteem is ontwikkeld om de langst moge
lijke levensduur voor alle sportvloeren te garanderen. Een
sportvloer moet voldoen aan vele eisen. De vloer moet
bijvoorbeeld schokken opvangen om het risico van letsel
te minimaliseren. Een te zachte vloer is echter ook niet
gewenst, vanwege het vermoeiende effect hiervan voor
de atleten. Stroefheid van de vloer is mogelijk de belang
rijkste factor. Dit vereist een oppervlak met de juiste stroef
heideigenschappen. Ons systeem voldoet niet alleen aan
alle eisen van een professionele sportvloer, maar overtreft
deze zelfs vaak.

Vlakverende Sportvloeren
Populair Sportvloer
De Populair Sportvloer is een sportvloer met de beste
eigenschappen die een vloer zich maar kan wensen.
Deze sportvloer doet het altijd goed. Op elke locatie,
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bij iedere sport. Een drukverdeellaag met een verende
elastische schuimmat geven de vloer zijn vlakelastische
verende eigenschappen. Het balstuitvermogen is opti
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maal. De vloer wordt bovendien gekarakteriseerd door
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Toplaag Linodur Sport
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Drukverdeellaag

3

Verende schuimlaag
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Toplaag Linodur Sport

2

Staalplaat

hoge schokdemping. U kunt zelf kiezen voor een Linodur
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Lijmlaag

of Taraflex toplaag.
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Staalplaat

5

Verende schuimlaag

1

Toplaag Linodur Sport 4 mm

2

Drukverdeellaag 18 mm
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Alliance ondervloer 32 mm

een veel beter glijvermogen van het lichaam in sport
kleding. Met een Linodur of Taraflex toplaag bepaalt u
zelf de uitstraling van uw vloer.
Polyfer Sportvloer
De Polyfer Sportvloer is een multifunctionele, vlak
elastische sportvloer. Een belangrijke eigenschap van
deze vloer is het verende vermogen. Al bij relatief lichte
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belasting, zoals bij sportende kinderen, veert hij comfor
tabel door. Omdat blokkerende puntelasticiteit ontbreekt,
worden spieren en gewrichten minimaal belast.
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De vloer is ook bestand tegen naaldhakken en hockey
sticks. De vloer heeft als belangrijkste kenmerk een zeer

De Polyfer Sportvloer kan een stootje hebben: u kunt op
deze vloer gerust een expositie organiseren of een to
neelvoorstelling houden.
Populair ProAir Sportvloer
De Populair ProAir Sportvloer is een fantastische vloer die,
dankzij de keuzemogelijkheid uit verschillende toplagen,
1

voor bijna elke toepassing geschikt is. De vloer heeft als
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belangrijkste kenmerk een zeer hoge schokdemping. U
kunt zelf kiezen voor een Linodur of Taraflex toplaag.
De meeste sporters kiezen voor deze vloer om zijn hoog
schokdempend vermogen en het geringe energieverlies
dat hij veroorzaakt.
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Toplagen
Linodur Sporttoplaag
De Linodur Sporttoplaag is de beste in zijn soort. Deze
toplaag heeft een optimale grip. Ook is hij bestand tegen
naaldhaken en sigaretten. Bovendien is de toplaag antista
tisch en heeft hij een antibacteriële werking. Deze toplaag
is verkrijgbaar in een scala van kleuren.
Taraflex toplaag
De Taraflex Toplaag is beter dan ooit. Dankzij de ruime
keuze aan warme houtdesigns en heldere kleuren kunt u
uw sporthal gemakkelijk aanpassen aan uw smaak. Deze
toplaag is verkrijgbaar in vijftien unikleuren en twee hout
designs.
Gemakkelijk te reinigen en onderhoudsvriendelijk.

Puntelastische Sportvloeren
Taralastic 10+2 Sportvloer
De Taralastic 10+2 Sportvloer is een breed toepasbare
sportvloer en kan gebruikt worden voor basketbal tot
aerobics. Deze vloer is er werkelijk klaar voor. De vloer
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bestaat uit een verende schuimlaag met een sterke pvctoplaag. Onze specialisten verlijmen de vloer op elke harde


2

ondergrond.
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Toplaag Taraflex

2

Verende rubbermat 10 mm

1

Slijtlaag Gerflor PVC 0,7 mm

2

Elastische tussenlaag PVC 1,4 mm

3

Wapeningsmat

4

Verende PVC schuimlaag

De Taralastic 10+2 Sportvloer combineert een gunstige
prijs met uitstekende sporttechnische eigenschappen.
Een vloer die binnen bijna elk budget past. Ontdek de
Taralastic 10+2 Sportvloer.
Taraflex ActionSport50
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De Taraflex ActionSport50 is een ware marktleider in zijn
categorie. De ActionSportfamilie kreeg een nieuwe impuls
met de komst van de Taraflex ActionSport50. Dankzij toe
voeging van het D-MaxTM oppervlaktecomplex, verhoogde
de weerstand tegen indrukken. Comfort en bescherming
van de gebruiker kregen hiermee tevens een positieve
impuls.
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De Taraflex ActionSport50 is een prefab sportvloer met
1

een homogene pvc-toplaag op een verende schuimlaag
met gesloten celstructuur. De vloer wordt versterkt met
een gecombineerde glasvezel/nonwoven wapeningsvlies.
2

De complete opbouw wordt geleverd in banen van 1,5
meter. ActionSport is, zoals altijd, zijn tijd ver vooruit.
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Taraflex Sport M
Wanneer men dacht dat de Sport M vloerbedekking niet
meer beter kon worden, deed de nieuwe generatie Taraflex
Sport M Plus met zijn intrede die gedachte snel verdam
pen. De Taraflex Sport M is een demontabele sportvloer
met de beste eigenschappen van een permanente vloer.
Door een nieuwe en dynamischere schuimlaag, de CXP
technologie en het nieuwe oppervlaktecomplex D-Max,
worden de grenzen opnieuw verlegd.

Demontabele Sportvloeren
Wilt u op een tijdelijke locatie over een goede sportvloer
beschikken? Of het nu gaat om basketbal, handbal, korfbal
of zaalvoetbal: Interline heeft de juiste sportvloer inclusief
perfecte sporttechnische eigenschappen.
Voor de veeleisende sporter beschikken wij zelfs over een
vlakverende demontabele sportvloer waarop u topevene
menten kunt houden.
Ontdek de mogelijkheden!
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Slijtlaag Gerflor PVC 0,7 mm

2

Elastische tussenlaag PVC 0,6 mm

3

Wapeningsmat

4

Verende schuimlaag

Interactieve Sportvloeren
Stelt u zich eens voor: Een gymzaal die u uitnodigt om te reageren en om te bewegen. Ik hoor u denken: ‘Dat
bestaat toch al? Elke gymzaal doet dat toch?
Stelt u zich eens voor: Een gymzaal met daarin een sportvloer die reageert als u beweegt. ‘Wat? Dat bestaat niet!’,
hoor ik u denken. Jawel hoor, ook die bestaat.

SmartSportFloor

baar. Naast het feit dat het uitnodigt om te bewegen,

De SmartSportFloor van Interline Sportsystemen B.V. is

kunt u het bewegen ook nog objectief vastleggen.

een interactieve sportvloer die reageert als u beweegt.
Het is een gecertificeerde vlakverende (normale) sport

Door ze te koppelen aan toestellen, kunt u behen

vloer met daarin volledig geïntegreerd 24 reagerende

digheidsspelen aanmaken. Balvaardigheden kunnen

zones die zijn verbonden aan een computer met een

worden vergroot door uitdagende parcourtjes te maken.

groot touchscreen. De software van de SmartSport

U kunt groepen leerlingen volledig zelf hun gang laten

Floor registreert bewegingen op de vloer, wat leidt tot

gaan. Ze oefenen zelf, organiseren hun eigen competi

zichtbare reactie op het scherm.

tie, werken aan hun eigen vaardigheid en organiseren
hun eigen fitness.

U kunt zelf de beweegspelen maken en de tijd instellen
van het spel. Leerlingen kunnen elkaar uitdagen voor

Uniek in de wereld

een wedstrijdje of een parcour. Wanneer leerlingen

De ‘SmartSportFloor’ is uniek in de wereld en reeds

spelen om te oefenen of voor het eggie, worden alle

gerealiseerd met de 4-zones-variant in twee show

resultaten direct gekoppeld aan de persoon. Op die

rooms. In het midden van het land is hij compleet, met

manier is elk spel bewaarbaar, meetbaar en herhaal

zijn volledige mogelijkheden, te bewonderen.
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