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Komfortgulv



Bemerk at de opplysninger, illustrasjoner, generelle tekniske uttalelser og tegninger som forekommer i denne brosjyren kun er generelle forslag, samt at detaljer beskrives 
kun skjematisk og henviser seg til deres grunnleggende funksjon. Ingen eksakte mål inkluderes. Ansvaret for å kontrollere anvendbarhet og fullstendighet ligger uteluk-
kende hos utførende ledd/kunde ved respektive byggeprosjekt. Tilstøtende bygningsdeler fremstilles kun skjematisk. Alle retningslinjer og spesifikasjoner må tilpasses og 
avstemmes med de lokale omstendighetene og utgjør ingen bygg-, detalj- eller monteringsplan. Tekniske bestemmelser og opplysninger om produktene i respektive 
tekniske faktablader og systembeskrivelser/godkjenninger må absolutt hensyntas.
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StoCretec Komfortgulv
Tidløst, sømløst og lydløst

StoCretec Floorings komfortkonsept 
består av en serie med fugefrie, 
komfortable og miljøvennlige  
gulvsystemer. Serien spenner fra enkle, 
ensfargede løsninger til designløsninger 
med mønstre, kunstneriske og fargerike 
uttrykk, marmorerte flater eller spettede 
flater.
 
Man kan også installere et fugefritt 
lyd- og støtdempende sjikt i bunn av 
systemet for å oppnå enda høyere 
komfort.
 
Systemene egner seg i alle typer 
innemiljøer, så vel til nybygg som 
rehabilitering. 

Spesielt attraktivt er muligheten for 
enkelt å kunne fornye gulvet, hvis man 
etter et antall år ønsker seg et annet 
uttrykk eller en helt ny farge. Dette vil 
også gi lavere livsløpskostnader enn 
sammenlignbare løsninger fordi en slik 
rehabilitering vil være langt rimeligere 
enn å skifte ut hele belegget. 

Komfort
Alle systemene er bygget
opp med elastiske materialer
som i seg selv gir komfort.
Støtdemping kan økes 
vesentlig ved å installere
et ekstra mykt sjikt i bunn 
av belegget. 

Rengjøring
De fugefrie flatene 
gir et enkelt og 
kostnadseffektivt renhold.
Smuss og støv kan ikke 
gjemme seg noen steder.

Miljø
Systemene vil være svært 
miljøvennlige med lav emisjon 
ihht til AgBB eller M1.

Design
Det er mulig å legge inn alle
mulig slags mønstre og
former i selve belegget, eller
man kan marmorere selve
overflaten. Ved å strø i chips 
før lakking blir overflaten 
spettet. 

Slitestyrke
Systemene har en overflate
med høy slitestyrke og god 
ripefasthet.
 

Lyddemping
Ved å bygge inn et ekstra
elastisk sjikt i bunn av 
systemene oppnår man 
trinnlydsdemping på 13 dB.
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Systemoppbygging
Alternativer

2 mm ensfarget belegg
Belegget består kun av 
lavemjsonsprodukter( M1); primer, 
fleksibelt 2 mm belegg og en pigmentert 
UV bestandig matt topplakk. Denne 
løsningen gir en slitesterk, renholdsvennlig 
overflate som er god å gå på, og som 
enkelt kan renoveres ved å påføre ny 
topplakk, eventuelt i en helt ny farge! 

2 mm belegg med marmorert 
overflate
Samme type system som TYPE 1,
men med en topplakk som gir en 
«marmorert» overflate.

6 mm belegg med lyd og 
støtdempende sjikt
Man kan velge samme type system som 
TYPE 1, 2 eller 3, men i tillegg kommer et 
sjikt med fleksibel polyuretan og 
gummigranulat. 

2 mm dekorbelegg
Samme type system som TYPE 1 med den 
forskjellen at belegget i seg selv er UV 
bestandig. Dersom man bygger inn 
mønstre i selve belegget vil dette være 
synlig med en transparent topplakk.  
En annen populær løsning er å strø av 
belegget med små fargede chips som også 
vil være synlige med en transparent 
topplakk.    

TYPE 1

TYPE 3

TYPE 2

TYPE 4
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Skoler
Undervisningsbygg

Belegg med eller uten lyd/støtdemping 
til klasserom, korridorer, kantine, 
trimrom og vestibyle.
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Offentlige bygg
Publikumslokaler

Belegg med eller uten mønsterlegging 
til alle typer offentlige bygg.
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Sykehus
Laboratiorier

Belegg med eller uten lyd/støtdemping 
til vestibyle, kantine, korridorer,
pasientrom, operasjonsrom og 
laboratorier.
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Kontor
Inngangsparti

Belegg med eller uten mønsterlegging 
til inngangspartier, fellesarealer, 
kantine og kontor.
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Boliger
Borettslag

Belegg med eller uten lyd/støtdemping 
til oppholdsrom og fellesarealer
i boliger og borettslag.
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Butikker
Kjøpesentre

Ensfargede belegg, belegg med ulike 
overflater eller skreddersydde mønstre 
i butikker.
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Design
Kunst



Design
Mønstre
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Design
Marmorert
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Fargekart
Design
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Komfortgulv
Fargekart

ROCK - RAL 7042

CHILLI - NCS 1080-Y90R

EARTH - NCS S 7005-Y50R

MOCCA - NCS 7020-Y70R

CONCRETE - NCS 2005-Y50R

APPLE - NCS 1080-G40Y 

DESERT - NCS 1010-Y50R

FIRE - NCS 1080-Y50R

DENIM - NCS 3020-B

SUNFLOWER - NCS 1070-Y

PALE - RAL 7035

SKY - NCS 1070-B
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StoCretec Flooring AS

Værftsgata 7A

N-1511 Moss

Tel: +47 69 27 30 00

Mail: stocretec.no@sto.com

www.stocretec.no




