SBR KAUÇUK RULO
SBR RUBBER ROLL

SBR & EPDM KAUÇUK RULO
SBR & EPDM RUBBER ROLL

EPDM KAUÇUK RULO
EPDM RUBBER ROLL
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KAUÇUK KARO
RUBBER TILE

KAUÇUK KİLİTLİ KARO
RUBBER INTERLOCKING TILE

INDOOR

SPORFLOOR SBR KAUÇUK RULO
Geri dönüşümden elde edilen SBR Kauçuk granüllerin,
polimer bağlayıcılarla özel mikserlerde karıştırılıp,
yüksek basınçta sıkıştırılması ile üretilir. Elde edilen
silindirik malzeme istenilen kalınlık ve uzunlukta kesilir.

SPORFLOOR SBR ROLL
Recycled rubber granules bonded with pu polymer.

ACRYLIC
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UYGULAMA ALANLARI
• Voleybol, basketbol, tenis kortu zeminleri,
• Çok amaçlı spor salonları,
• Fitness ve Gym merkezleri,
• Çocuk oyun alanları,
• Binalarda ses yalıtımı için beton üstü veya altı
uygulama,
• Atış poligonları,
• Rehabilitasyon ve kondisyon merkezleri,
• Anaokulu ve kreşler,
• Ahır ve padoklar için hayvan yatağı,
• Yürüyüş ve bisiklet yolları,
• Islak zeminler.

OUTDOOR

SBR
RUBBER
ROLL

PRODUCT DESCRIPTION
Color
: Black
Thickness : 2 - 16 mm (±%1-2)
Width
: 1200 mm (±%1-2)
Length
: Optional (Adjusted according to field
measurements)
Density : 850 - 1250 kg/m3
Shore A : 55-75
APPLICATIONS
• Volleyball, basketball, tennis court,
• Multi purpose sport areas,
• Fitness and gym center,
• Preschool and children playgrounds,
• Sound and vibration reducer,
• Shooting range,
• Rehabilitation center,
• Bedding for stables and paddocks,
• Walking areas,
• Anti-slip on wet floor,
• Shopping mall, exhibition, office
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ÜRÜN TANIMI
Renk
: Siyah
Kalınlık
: 2 - 16 mm (±%1-2)
En
: 1200 mm (±%1-2)
Uzunluk : Opsiyonel (Alan ölçüsüne göre ayarlanır)
Yoğunluk : 850 - 1250 kg/m3
Sertlik
: 55-75 shore A

CUSHION
LAYER
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SPORFLOOR SBR & EPDM RUBBER ROLL
Produce by mixing recycled SBR rubber granules and
colored EPDM granules with polymer binder then
compressing in high pressure.

ÜRÜN TANIMI
Renk
: Siyah ve çeşitli renkler
Karışım oranı : %10 - %90 EPDM (isteğe göre)
Kalınlık
: 2 - 16 mm (±%1-2)
En
: 1200 mm (±%1-2)
Uzunluk
: Opsiyonel (Alan ölçüsüne göre ayarlanır)
Yoğunluk
: 850 - 1250 kg/m3
Sertlik
: 55-75 shore A

PRODUCT DESCRIPTION
Color
: Black and several colors
Mixing ratio : %10 - %90 EPDM (by order)
Thickness
: 2 - 16 mm (±%1-2)
Width
: 1200 mm (±%1-2)
Length
: Optional (Adjusted according to field
measurements)
Density
: 850 - 1250 kg/m3
Shore A
: 55-75

UYGULAMA ALANLARI
• Voleybol, basketbol, tenis kortu zeminleri,
• Çok amaçlı spor alanları zeminleri,
• Fitness ve Gym merkezleri,
• Çocuk oyun alanları,
• Binalarda ses yalıtımı için beton üstü veya altı
uygulama,
• Atış poligonları,
• Rehabilitasyon ve kondisyon merkezleri,
• Anaokulu ve kreşler,
• Ahır ve padoklar için hayvan yatağı,
• Yürüyüş ve bisiklet yolları,
• Islak zeminler için kaydırmaz yüzey uygulamaları
• Sergi alanları, ofis ve alışveriş merkezleri

APPLICATIONS
• Volleyball, basketball, tennis court,
• Multi purpose sport areas,
• Fitness and gym center,
• Preschool and children playgrounds,
• Sound and vibration reducer
• Shooting range,
• Rehabilitation center,
• Bedding for stables and paddocks,
• Walking areas,
• Anti-slip on wet floor,
• Shopping mall, exhibition, office
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SPORFLOOR SBR & EPDM KAUÇUK RULO
Geri dönüşümden elde edilen SBR Kauçuk granül
ve renkli EPDM granüllerin polimer bağlayıcılarla
karıştırılıp, yüksek basınçta sıkıştırılması ile üretilir.
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SPORFLOOR EPDM RUBBER ROLL
Produce by mixing colored EPDM granules with
polymer binder then compressing in high pressure.

ÜRÜN TANIMI
Renk
: Çeşitli renklerde( talebe göre)
Kalınlık : 2 - 16 mm (±%1-2)
En
: 1200 mm (±%1-2)
Uzunluk : Opsiyonel (Alan ölçüsüne göre ayarlanır)
Yoğunluk : 850 - 1250 kg/m3
Sertlik
: 55-75 shore A

PRODUCT DESCRIPTION
Color
: Several colors (by order)
Thickness : 2 - 16 mm (±%1-2)
Width
: 1200 mm (±%1-2)
Length
: Optionally (Adjusted according to field
measurements)
Density : 850 - 1250 kg/m3
Shore A : 55-75

UYGULAMA ALANLARI
• Voleybol, basketbol, tenis kortu zeminleri,
• Çok amaçlı spor salonları,
• Fitness ve Gym merkezleri,
• Çocuk oyun alanları,
• Binalarda ses yalıtımı için beton üstü veya altı
uygulama,
• Atış poligonları,
• Rehabilitasyon ve kondisyon merkezleri,
• Anaokulu ve kreşler,
• Ahır ve padoklar için hayvan yatağı,
• Yürüyüş ve bisiklet yolları,
• Islak zeminler için kaydırmaz yüzey uygulamaları
• Sergi alanları, ofis ve alışveriş merkezleri

APPLICATIONS
• Volleyball, basketball, tennis court,
• Multi purpose sport areas,
• Fitness and gym center,
• Preschool and children playgrounds,
• Sound and vibration reducer,
• Shooting range,
• Rehabilitation center,
• Bedding for stables and paddocks,
• Walking areas,
• Anti-slip on wet floor,
• Shopping mall, exhibition, office
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SPORFLOOR EPDM KAUÇUK RULO
Renkli EPDM granüllerin polimer bağlayıcılarla
karıştırılıp, yüksek basınçta sıkıştırılması ile üretilir.
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SPORFLOOR RUBBER TILE
Produce by mixing recycled SBR rubber granules and
pigment with polymer binder then compressing in high
pressure.

ÜRÜN TANIMI
Renk
: Siyah, kiremit, hardal, yeşil, mavi, gri
Kalınlık : 25 - 30 - 40 - 45 - 50 mm
En - boy : 500 - 500 mm
Yoğunluk : 800 - 900 kg/m3
Sertlik
: 45 - 55 shore A

PRODUCT DESCRIPTION
Color
: Black, Green, Red, Mustardcolor, Grey,
Blue
Thickness : 25 - 30 - 40 - 45 - 50 mm
Width
: 500 - 500 mm
Density : 800 - 900 kg/m3
Shore A : 45 - 55

UYGULAMA ALANLARI
• Çok amaçlı spor alanları zeminleri,
• Fitness ve Gym merkezleri,
• Çocuk oyun alanları,
• Atış poligonları,
• Rehabilitasyon ve kondisyon merkezleri,
• Anaokulu ve kreşler,
• Ahır ve padoklar için hayvan yatağı,
• Yürüyüş ve bisiklet yolları,
• Islak zeminler için kaydırmaz yüzey
uygulamaları,
• Garajlar, üstgeçitler hemzemin geçitler.

APPLICATIONS
• Multi purpose sport areas,
• Fitness and gym center,
• Preschool and children playgrounds,
• Shooting range,
• Rehabilitation center,
• Sound and vibration reducer,
• Bedding for stables and paddocks,
• Walking areas,
• Anti-slip on wet floor,
• Shopping mall, exhibition, office
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SPORFLOOR KAUÇUK KARO
Geri dönüşümden elde edilen SBR Kauçuk
granüllerin, polimer bağlayıcı ve pigment ile
karıştırılıp, yüksek basınçta sıkıştırılması ile üretilir.
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SPORFLOOR INTERLOCKING RUBBER FLOOR TILE
Produce by mixing recycled SBR rubber granules and
pigment with polymer binder then compressing in
high pressure.

ÜRÜN TANIMI
Renk
: Siyah ve çeşitli renkler
Kalınlık : 2 - 16 mm (±%1-2)
En - boy : 610 - 610 mm (±%1-2)
Yoğunluk : 850 - 1250 kg/m3
Sertlik
: 55 - 75 shore A

PRODUCT DESCRIPTION
Color
: Black and other colors
Thickness : 2 - 16 mm (±%1-2)
Width
: 610 - 610 mm (±%1-2)
Density : 850 - 1250 kg/m3
Shore A : 55 – 75

UYGULAMA ALANLARI
• Çok amaçlı spor alanları zeminleri,
• Fitness ve Gym merkezleri,
• Çocuk oyun alanları,
• Atış poligonları,
• Rehabilitasyon ve kondisyon merkezleri,
• Anaokulu ve kreşler,
• Ahır ve padoklar için hayvan yatağı,
• Yürüyüş ve bisiklet yolları,
• Islak zeminler için kaydırmaz yüzey
uygulamaları,
• Garajlar, üstgeçitler hemzemin geçitler.
• Sergi alanları, ofis ve alışveriş merkezleri
• Yüzme havuzları

APPLICATIONS
• Multi purpose sport areas,
• Fitness and gym center,
• Preschool and children playgrounds,
• Shooting range,
• Rehabilitation center,
• Sound and vibration reducer
• Bedding for stables and paddocks,
• Walking areas,
• Anti-slip on wet floor,
• Shopping mall, exhibition, office
• Swimming pool
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SPORFLOOR KAUÇUK KİLİTLİ KARO
Geri dönüşümden elde edilen SBR Kauçuk
granüllerin, polimer bağlayıcı ile karıştırılıp, yüksek
basınçta sıkıştırılması ile üretilir.
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Merkez: Yeni Sanayi Sitesi B Blok No: 3 KIRIKKALE-TURKEY
Ofis: Mustafa Kemal Mah. 2132 Sk. No: 4/4 Çankaya/ANKARA-TURKEY
Tel: +90.312 229 49 20 • Fax: +90.312 229 49 21

sales@sporfloor.com.tr • www.sporfloor.com.tr

