Bæredygtige installationsgulve
med uanede muligheder
Gulvplader af genbrugsmaterialer med mange fordele
At sætte miljøet øverst på dagsordenen betyder på ingen måde, at man må gå på kompromis med kvalitet og
vigtige tekniske egenskaber. Det er Lindners Nortec- og FLOOR and more® gulvplader et synligt bevis på! Med en
bestanddel på 99% genbrugsmaterialer i form af cellulosefibre, udvundet af gamle aviser, blandet med gips, som
er et restprodukt fra kraftvarmeværkernes el-produktion, bliver resultatet et produkt med excellente egenskaber
med hensyn til akustik, brandmodstand, stabilitet og styrke.
Derfor er skrappe miljøkrav absolut ingen hindring, når det gælder fleksible og fremtidssikrede gulvløsninger.

Fleksibilitet og fremtidssikring er nøgleord

FIND OS HER

Lindners installationsgulve kan skræddersys til det enkelte projekt alt efter
krav til funktionalitet/styrke og ønsker om grad af fleksibilitet. Hvad enten
det gælder installationstunge rum, hvor brand, styrke og gulvhøjde er
primære fokuspunkter, eller der er tale om kontorlandskaber, hvor akustik,
fleksibilitet og æstetik er de afgørende elementer, så er installationsgulve
det rigtige og fremtidssikre valg. Vægge bliver flyttet, rum skifter funktion,
arbejdspladser bliver flyttet, tavlefundamenter rykkes – med et Lindner
installationsgulv kan ændringer foretages hurtigt, nemt og uden store
omkostninger.
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Såvel Nortec dobbeltgulve som FLOOR and more® hulrumsgulve er
særdeles velegnede til offentlige lokaler, hvor brand-, belastnings- og lydkrav ofte er meget strenge samtidig med, at der er fokus på miljøet.
Gulvtyperne kombineres nemt og problemfrit efter ønsker om fleksibilitet i
forhold til adgang til hulrummet. Er der behov for nem og hurtig adgang til
underliggende kabler og installationer, er et traditionelt dobbeltgulv med
optagelige fliser er det rigtige valg. Er det derimod kun hulrummet, der er
vigtigt, og punktvis adgang til hulrummet tilstrækkeligt, vil hulrumsgulvet
være den rigtige løsning.
De hævede installationsgulve kan skræddersys til det enkelte projekt alt
efter krav til funktionalitet og ønsker om grad af fleksibilitet.

Lad gulvet være en aktiv medspiller i rumoplevelsen
Gulvet er en stor flade, så hvorfor ikke lade den spille med i rumoplevelsen, også når vi taler installationsgulve, som
giver nogle helt nye muligheder. Det prøvede vi f.eks. i Den Gamle By i Aarhus, hvor man i den underjordiske udstilling
havde valgt et traditionelt Nortec dobbeltgulv med mørk linoleumsbelægning, men i en afgrænset del af udstillingen
havde et ønske om et glasgulv, som gav publikum indtryk af at gå på Aarhus-bugten! Opgaven blev løst med Lindners
LUMEN-plader, hvor der på undersiden blev påsat fotofilm, som blev belyst nedenfra. Et opsigtsvækkende og flot gulv,
som tilfører udstillingen en ekstra dimension.
Med mange års erfaring i både praktisk udførelse og rådgivning står vi parat til at guide jer til den løsning, der er rigtig
til lige netop jeres projekt.

Læs meget mere på vores hjemmeside om Nortec og Floor and More®

