


Enkel montering 

 

LOUNGE COLLECTION 
Design living performance

Vid montering av golvet behövs vanligtvis inga 
verktyg då man enkelt trycker ihop plattorna för 
hand.

Dränerande
Golvet är självdränerande i sin konstruktion 
och passar bra att lägga på fuktiga platser.

Låter underlaget andas Fungerar inom- och utomhus

Flyttbart & Underhållsfritt Multifunktion

Underlaget kan andas då konstruktionen gör att 
luften enkelt �ödar under golvet.

Golvet fungerar både inomhus och utomhus 
med möjlighet till infälld belysning.

Detta moderna och praktiska golv kan enkelt 
�yttas och anpassas till nya områden och är i 
princip underhållsfritt.

Flertalet inbyggda funktioner, tex. dränering, expan-
sion, kabelgömma, delbar med bibehållen funktion 
och fästpunkter för förankring i underlaget.

Balkonger och uteplatser

HemmiljöerCafé och restaurangmiljöer

Bara fantasin sätter gränser

Våtutrymmen Garaget

Designgolv som passar utmärkt på balkonger och 
uteplatser ihop med exempelvis en so�grupp i Lounge- 
stil.

Passar även i andra typer av hemmiljöer som 
pannrum och gillestugan.

Läggs med fördel på caféer och restauranger och kan 
också förses med infälld belysning.

Man kan exempelvis montera plattan på både väggar 
och tak där det också passar bra med vår dekorlist och 
belysning.

Med den snygga designen och den smarta 
konstruktionen i plattan läggs den med fördel i 
badrum, duschutrymmen, bastu, poolområden 
och tvättstugor.

Vill du att bilen också ska få det lilla extra kan du lägga 
golvet i garaget. Då våra integrerade färstpunkter gör att 
du även kan skruva fast golvet så det inte rör på sig vid 
påfrestningar.

Svart Mörkgrå Ljusgrå Beige



Med storlek på plattan 29,5x29,5 cm är det enkelt att skapa en vacker
golvmiljö i alla bredder och längder såväl inomhus som utomhus.

100 Ton

UV

Speci�kationer:

Material
Polypropen
Miljövänligt
Återvinningsbart

Mått
Storlek plattor 295 x 295 mm
Tjocklek 11 mm
Förpackning 0,96 m² ’= 11st plattor
Storlek dekorlist 1160 mm x 58 mm

Egenskaper
Färger: Svart, Mörkgrå, Ljusgrå, Beige
Klarar ett tryck på 100 ton/m² 
UV-stabilitet södra europa
Temperaturområde: +70 till -30°C
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Art.nr.   Beskrivning    Antal
1010-0010-01  Golv Lounge Svart   76 m²/pall
1010-0010-06  Golv Lounge Märkgrå   76 m²/pall
1010-0010-09  Golv Lounge Beige   76 m²/pall
1010-0010-16  Golv Lounge Ljusgrå   76 m²/pall
1020-0010-01  Dekorlist Svart Transparant  25st/låda
1020-0010-06  Dekorlist Mörkgrå Transparant 25st/låda
1020-0010-09  Dekorlist Beige Transparant  25st/låda
1020-0010-16  Dekorlist Ljusgrå Transparant 25st/låda
1030-0010-01  Ljusslang Lounge Varmvit  12st/kartong

Ledbelysning till Lounge dekorlist
10 m = 200 ljuspunkter

Med Lounge dekorlist och infälld belysning får man ett behagligt och hållbart avslut på golvet.
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