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Twee sportvloerspecialisten
slaan met het nieuwe Up-Great®
de handen ineen.

oude situatie

PERFORM BETTER. UP-GREAT® YOUR FLOOR

Is uw bestaande sportvloer toe aan vernieuwing? Stop! Gooi uw oude vloer niet weg. Gerflor & Interline
Sportsystemen bieden een innovatief vernieuwingsconcept voor kunststof sportvloeren: Up-Great®.
Up-Great® combineert de resteigenschappen van uw bestaande sportvloer met de unieke karakteristieken
van Taraflex™, de nr. 1 onder de sportvloeren. Up-Great® ligt er razendsnel: met als resultaat een duurzaam
economische sportvloer die er geweldig uitziet en weer goed is voor jarenlang veilig sportplezier.

Denkt u na over een vervanging van de toplaag in uw sportzaal

*Keuringsresultaten conform geldende normen door ISA

of bent u misschien toe aan een volledig nieuwe sportvloer?

keuringsinstituut (bestaande gietvloer geüpgreat met behulp

Met Up-Great® is elke vloer weer snel op niveau, zodat deze

van Taraflex Sport M Evolution sportvloer).

gegarandeerd voldoet aan de eisen die u en uw gebruikers
stellen. Van intensief tot recreatief gebruik, volgens de
geldende Europese en Nederlandse normen.

Gerflor & Interline
Twee sportvloerspecialisten slaan met het nieuwe Up-Great®
de handen ineen: Gerflor Benelux en Interline Sportsystemen.

Betere klasse voor uw vloer
Uw bestaande sportvloer kan afgeschreven of versleten zijn.
Toch blijkt uit testen dat zelfs deze vloeren nog over enkele
waardevolle eigenschappen beschikken. Door installatie van
een Taraflex™ sportvloer op de bestaande ondergrond kunnen

Gerflor is sinds 1947 dé ontwikkelaar en producent van
toonaangevende indoor sportvloeren. Interline is de
installatiespecialist van kwalitatief hoogwaardige sportvloeren:
voor de juiste ondergrond tot op de millimeter nauwkeurige
belijning en van advies tot onderhoud.

de sporteigenschappen van de totale vloer aanmerkelijk
verbeteren. Sterker: wanneer u binnen Up-Great kiest
voor de installatie van een nieuwe Taraflex sportvloer op
een afgekeurde vloer kan uw nieuwe vloer in een betere
(schokabsorptie)klasse* vallen.

Is uw vloer nog in shape?
Hoe beoordeelt u of uw sportvloer nog in goede conditie is?
Ervaringen die uw recreatieve en/of intensieve sporters met u
delen zijn uiteraard een belangrijk signaal.

BRENG UW SPORTVLOER WEER IN TOPCONDITIE

UP-GREAT® YOUR FLOOR

nieuwe situatie

Bij opmerkingen over harde, gladde of ruwe vloeren is het mogelijk

Na installatie van de vloer door specialist Interline Sportsystemen wordt

tijd voor Up-Great®. Ook visuele afwijkingen kunnen duiden op slijtage.

de scan herhaald en worden de uitkomsten aan u gerapporteerd.

Kleurverschillen in de toplaag of slijtageplekken op de vloer wijzen er
mogelijk op dat de vloer niet meer voldoet aan de gestelde normen.

* Uitkomst pilottest Gerﬂor & Interline 2015.

Natuurlijk kunt u een ofﬁciële keuring aanvragen bij een gecertiﬁceerde
keuringsinstantie voor sportvloeren. U kan ook een beroep doen op de
speciaal door Gerﬂor & Interline ontwikkelde ﬁtheidstest voor sportvloeren.

Vloervernieuwing die verder gaat.
Up-Great® is een mooi, snel en milieuvriendelijk
vloervernieuwingsconcept. De Taraﬂex™ sportvloer wordt op uw

Fitheidstest voor sportvloeren
Meten blijft weten. Gerﬂor Benelux & Interline Sportsystemen
ontwikkelden binnen het vloervernieuwings concept Up-Great® een
ﬁtheidstest voor sportvloeren. U krijgt hiermee snel en tegen een fractie
van de standaard keuringskosten inzicht in de conditie van uw huidige
sportvloer. In een quickscan wordt gekeken naar die zaken waarop een
vloer ofﬁcieel beoordeeld wordt:

•

Stroefheid;

•

Schokabsorptie (demping);

•

Verticale vervorming.

De testresultaten van de ﬁtheidstest sluiten aan bij de uitkomsten van
ofﬁciële keuringen*. De test biedt u input voor verdere keuzes in het
vervolgtraject. De resultaten en uw wensen kunnen op hun beurt input
leveren voor een Up-Great® maatwerkvoorstel.

bestaande vloer aangebracht. Ingrijpende, dure en overlastgevende
schuur- of sloopwerkzaamheden blijven u daarmee bespaard.
Taraﬂex™ sportvloeren zijn gemaakt van vinyl, zonder zware metalen,
oplosmiddelen, formaldehydes of door REACH-wetgeving beperkte
stoffen. Eventueel snijafval tijdens de installatie van de vloer kan
worden ingenomen en hergebruikt als grondstof voor een volgende
vloer. De omgevingsvriendelijkheid van Taraﬂex™ gaat verder:

•

De beste bescherming en veiligheid voor de gebruiker;

•

Lage onderhoudskosten door een duurzame
oppervlaktebehandeling;

•

Volledig recyclebaar aan het einde van de levensduur;

•

Verkrijgbaar in een breed kleurengamma, van bruisende uni
kleuren tot levendige houtpatronen.

Vloervernieuwing
met Up-Great®
In 6 stappen naar een verbeterde vloer:

TARAFLEX™ LAAT SPORTERS VEILIG PRESTEREN
Met het vernieuwingsconcept Up-Great® kiest u voor optimale bescherming en veiligheid voor uw sporters.
Taraﬂex™ vloeren zijn door Gerﬂor voorzien van een Impact Protection Index: hoe hoger de waarde hoe meer
bescherming de sportvloer biedt. Oftewel: minder kans op verwondingen bij vallen, glijden of duiken. Daarnaast
beschermt de Taraﬂex™ vloer de impact op lijf en leden. De hoge absorptiewaarden van Taraﬂex™ dragen bij
aan het voorkomen van blessures, peesontstekingen en overbelasting. Met een Taraﬂex™ vloer legt u de basis
voor jarenlang sportplezier.
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Fitheidstest bestaande
sportvloer

Advies

De voordelen van Up-Great®:
•

Snelle en professionele installatie;

•

Omgevingsvriendelijk concept: 100% recyclebaar, geen sloopwerkzaamheden, optimale bescherming en veiligheid;

•

Lage total cost-of-ownership: onderhoudsvriendelijk, lange levensduur;

•

Oplossing van wereldklasse: Gerﬂor is wereldwijd nummer 1 in indoorsportvloeren, voldoet aan Europese en nationale
normeringen NOC*NSF, geïnstalleerd door Interline Sportsystemen BV, dé specialist in sportvloeren.
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Voorbereiding bestaande
sportvloer

Installatie van Taraﬂex™
sportvloer

VRAAG NU DE VLOER-FITHEIDSTEST AAN >
MAIL INFO@SPORTVLOEREN.NL OF GERFLORBENELUX@GERFLOR.COM

Gerﬂor Benelux B.V.

Interline Sportsystemen BV

Doctor Holtroplaan 30

De Hofstede 22

5652 XR Eindhoven

4033 BV Lienden

Nederland

Nederland
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T: + 31 (0) 40 266 1700

T: + 31 (0) 344 - 643 525

Aanbrengen belijning

Fitheidstest en oplevering

F: + 31 (0) 40 257 4689

F: + 31 (0) 344 - 642 944

E: gerﬂorbenelux@gerﬂor.com

E: info@sportvloeren.nl

WWW.GERFLORBENELUX.COM

WWW.SPORTVLOEREN.NL

