FLYTTBARA
GOLVLÖSNINGAR

PERFORMING ON DANISH DESIGN
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FLYTTBARA
GOLVLÖSNINGAR
Junckers flyttbara golvlösningar uppfyller till 100 % de högkvalitativa
standarderna för ett fast golv och är därmed ett riktigt bra val när ett
golv för tillfällig användning krävs.
Golvsystemen kategoriseras som ytelastiska enligt EN 14904 och
har därmed förstklassiga egenskaper som golv för sportaktiviteter.
Ett ytelastiskt sportgolv möjliggör optimal rörelsefrihet, understödjer
spelet och skyddar spelarna mot skador.
För arenor och idrottshallar som anordnar en rad olika sport- och
icke-sportevenemang, tillhandahåller Junckers flyttbara golvsystem
en oöverträffad flexibilitet.
Utökad funktion för ishallar och även för sporter som kräver speciella
linjemarkeringar.

Se filmen om hur det är möjligt
att lägga 1800 m2 flyttbart
golv på bara tre timmar.
Scandinavium, Göteborg, flyttbar A4
Installation över isrink
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Junckers erbjuder två olika flyttbara lösningar
– beroende på golvets prestandakrav.
Båda lösningarna bygger på 22 mm massiva golvbrädor, prefabricerade till lätta paneler och
åtskilliga lager av slitstark polyuretanlack. Installationen görs som ett flytande golv på ett
torrt, lastbärande underlag av betong, lättviktsbetong eller trämaterial. Systemen lämpar sig
för fogfria undergolv med värme.

A3 FLYTTBAR

A4 FLYTTBAR

PERFORMANCE

Ytelastiskt enligt
EN 14904 klass A3

Ytelastiskt enligt
EN 14904 klass A4

KONSTRUKTIONSHÖJD

32 mm

40 mm

ANVÄNDNING

Tillfällig användning
Sport- och ickesportevenemang

Tillfällig användning
Sport- och ickesportevenemang
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PANELMÅTT

PANELSTORLEK

(FLYTTBAR A3 & A4)

1/1 PANEL 0,92 M²
1/2 PANEL 0,46 M²

1/1 PANEL 513 X 1800 MM
1/2 PANEL 513 X 900 MM

FAKTA:

Förbearbetad
22 mm tvåsträngad
massiv
lövträparkett

Visas på flyttbara A3-system

MONTERINGSDETALJER
De massiva golvbrädorna är förmonterade
till lätta paneler och läggs flytande på ett
underlag av skum. Mellanlagrets 10 mm
skum krävs för att åstadkomma rätt
stötdämpning och spänst.
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Varje panel låses säkert på plats med
en förmonterad monteringsfunktion.

FAKTA
Performance

Ytelastiskt enligt EN 14904 klass A3

Användning

Tillfällig användning, sportevenemang eller
evenemang som konserter
Installation på isbanor

Golvbrädestyp

Förbearbetad 22 mm tvåsträngad massiv lövträparkett

Panelstorlek

1/1 panel 0,92 m² - 1/2 panel 0,46 m²

Panelmått
(Bredd x längd)

1/1-panel: 513 x 1800 mm
1/2-panel: 513 x 900 mm

Panelvikt

1/1 panel 15 kg - 1/2 panel 7,5 kg

Underkonstruktion

Flytande golvsystem

Underlag

10 mm SportsFoam

Nödvändigt undergolv

Jämnt

Konstruktionshöjd

32 mm

Slipning och
återförslutning

Ja! 8-10 gånger för rent trä

Lämpligt för golvvärme

Ja

Invictius Games – Flyttbar A3

Baksida av panel

LINJEMARKERING
För permanent linjemarkering, fråga
efter Junckers linjemarkeringsfärg. Finns
i vitt, rött, grönt, blått, gult och svart.

På längden har panelerna en tunga
och skåranslutning och i ändarna
sammanfogas panelerna med lösa
tungor.

En understödjande och skyddande
kantreducer skapar en stark kant för
golvets omkrets.
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TIPS:

För snabbare och mer
flexibel installation,
fråga efter Junckers
mittrad.

JUNCKERS MITTRAD
FLYTTBAR A3 & A4

FÖRKORTAR INSTALLATIONSTIDEN
Mittraden levereras med monteringsramar
på vardera sidan av panelen och möjliggör
tvåvägsinstallation – med början i mitten av
golvet. Två team kan arbeta samtidigt, vilket
minskar installationstiden till hälften.

MONTERINGSDETALJER
De massiva golvbrädorna är förmonterade
till lätta paneler, inklusive redan fixerade
plankor som har mjuka gummidynor för att
tillhandahålla korrekt stötdämpning och spänst.
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Varje panel låses säkert på plats med en
förmonterad monteringsfunktion.

FAKTA
Performance

Ytelastisk enligt EN 14904 klass A4

Användning

Tillfällig användning, sportevenemang eller
evenemang som konserter
Installation på isbanor

Golvbrädestyp

Förbearbetad 22 mm tvåsträngad massiv lövträparkett

Panelstorlek

1/1 panel 0,92 m²
1/2 panel 0,46 m²

Scandinavium, Göteborg, flyttbar A4

Panelmått
(Bredd x längd)

1/1-panel: 513 x 1800 mm
1/2-panel: 513 x 900 mm

Panelvikt

1/1 panel 16 kg - 1/2 panel 8 kg

TRANSPORT

Underkonstruktion

Planksystem i ett lager

Nödvändigt undergolv

Jämnt

Konstruktionshöjd

40 mm

Junckers 25-åriga utmattningstest

Ja

Junckers specialutformade
förvaringsvagnar gör förvaring
och transport av panelerna enkel.
En vagn kan rymma upp till
45 paneler, beroende på vilket
flyttbart system det gäller.

Slipning och återförslutning

Ja. 8-10 gånger för rent trä

Lämpar sig för golvvärme.

Ja

Baksida av panel

På längden har panelerna en
tunga och skåranslutning och i
ändarna sammanfogas panelerna
med lösa tungor.

En understödjande och skyddande kantreducer
skapar en stark kant för golvets omkrets.
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PERFORMING ON DANISH DESIGN

Junckers Industrier A/S | Værftsvej 4 | DK-4600 Køge, Danmark
Tel. +45 7080 3000 | info@junckers.dk | www.junckers.se
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