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ErgoTile & ErgoPave 
Stød- og lyddæmpende, robuste og komfortable gummifli-
ser. En prisbillig løsning miljørigtigt produceret af gummi-
granulat fra udtjente dæk. 
Et sikkert valg anvendeligt til næsten enhver applikation. 
  
Generel anvendelse 
Som alment gulv i fitnesscentre, hvor et råt udseende fore-
trækkes, anvendes oftest  ErgoTile Quad 1.000x1.000x15 
eller 500x500x15 mm gummifliser 
  
I frivægts- og crossfit-områder anvendes oftest ErgoTile 
Quad gummifliser i 15-25 mm tykkelse. I visse situationer, 
hvor fx naboer eller underboer generes af støj og vibratio-
ner, kan ErgoTile Quad gummifliser kombineres med et 
underlag af ErgoPlay gummifliser i 45, 60, 75 eller 90 mm 
tykkelse for opnåelse af ekstra støj– og vibrationsdæmp-
ning. 
  
 
 
Miljørigtigt fremstillet af genbrugsgummi fra dæk 
ErgoTile gummifliser fremstilles ved hjælp af unikke og 
og miljøvenlige produktionsmetoder i overensstemmelse 
med  vort etiske forretningsgrundlag, som er, at vi gennem 
vort virke skal være medvirkende til en miljørigtig omdan-
nelse af affaldsgummi til nye brugbare gummibelægninger 
og emner. 
 
 
Miljøsikker og emissionsfattig -  med lav lugt 
• Bestået REACH test for SVHC’s, VOC’s & phthalater i 

henhold til EN 1122 & EN ISO 14389 
• Bestået EU ´s  legetøjs-sikkerhedstest vedr. migration af 

særlige stoffer i henhold til EN 71-3 
• Bestået Isocyanat (MDI & TDI) og VOC’s test i hen-

hold til EN 13130-8 & ISO 17734-1 
• Fremragende skridsikkerhed - skridsikkerhedsklasse 

”R12”  i henhold til  DIN 51130 og ”P5”  i henhold til  
AS 4586 for vor C1-kvalitet 

• Brandklasse Efl i henhold til EN 13501-1 
• Antimikrobiel behandlet for forebyggelse af bakterie-

vækst og mug. 

  Miljørigtigt fremstillet af genbrugsgummi 

C4-kvalitet ErgoTile med skåret overflade 
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ErgoTile & ErgoPave produktprogram 
Kan leveres leveres i både standard- og kundespecificerede 
farver og designs med forskellige overfladematerialer i 
kvaliteterne: 
 

• C1 (standard) forsynet med et overfladelag af finkornet 
genbrugsgummi fra dæk - sammenbundet med et farvet 
bindemiddel i et udvalg af farver. 

• X (C1X) C1 i specialkval. X, hvor der er anvendt ultra-
finkornet granulat og ekstra bindemiddel for opnåelse af 
en tæt, rengøringsvenlig og ekstrem stærk overflade.  

• C2 (mix) forsynet med et overfladelag af finkornet gen-
brugsgummi fra dæk mixet med farvet EPDM gummi-
granulat i et udvalg af farver og designs. 

• C3 (EPDM) forsynet med et overfladelag af EPDM 
gummigranulat i et udvalg af farver. 

• C4 forsynet med et skåret overfladelag bestående af en 
stærk og robust gummibelægning fremstillet af sort gen-
brugsgummi mixet med farvet EPDM gummigranulat i 
et udvalg af farver og designs. 

 
ErgoTile Quad 
Den klassiske løsning til enhver arealstørrelse. 
Programmet omfatter gummifliser i format 300x300, 
500x500 & 1000x 1000 mm i forskellige tykkelser og alle 
kvaliteter. Som tilbehør kan medleveres gummiramper i 15 
& 25 mm tykkelse. 
 
 
 
 
 

 

ErgoTile Puzzle 
Det rette valg til mindre 
gulvløsninger. Programmet  
omfatter gummifliser i 10, 15,  
20 & 25 mm tykkelse i format 525x525  
mm i C1- & C2-kvalitet. Lette at håndtere  
og montere som “gør det selv” arbejde. 
 
 
ErgoPave H-Link Equine 
Specielt udviklede til de mest krævende applikationer. 
Fremstillet med maksimal kompression og så hårdføre, at 
de i praksis er uforgængelige.  
De selvlåsende, elastiske, fleksible, skridsikre, stød-
absorberende og komfortable egenskaber medfører at Er-
goPave H-Link Eguine gummifliser - gummisten er den 
perfekte løsning til vægtlæftning og udendørs crossfit-
arealer etc.  

  Robuste Løsninger til Fitness 

Dimensionstolerancer <= 1%. 
Hårdhed: 55-60 shore A 
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Farver & Designs 
Nærværende farver er kun vejledende, da ægte farvegengivelse ikke er mulig 

C1 (standard kvalitet) forsynet med et overfladelag af finkornet genbrugsgummi fra dæk - sammenbundet med et 
farvet bindemiddel i et udvalg af farver. C1 specialkvaliteten X, hvor der er til overfladelaget er anvendt ultra-
finkornet granulat og ekstra bindemiddel for opnåelse af en tæt, rengøringsvenlig og ekstrem stærk overflade.  

C1-sort                C1-rød                      C1-grøn                 C1-grå                      C1-brun                   C1-sand                C1-blå 

C2 (mix) Forsynet med et overfladelag af finkornet genbrugsgummi fra dæk mixet med farvet EPDM gummigra-
nulat i et udvalg af farver og designs. De viste farver/designs er et udvalg af mulighederne.  

C2-hvid (5%)            C2-red (5%)            C2-blå (25%)            C2-lys grå (90%) 

C3 (EPDM) forsynet med et overfladelag af EPDM gummigranulat i et udvalg af mere end 20 farver. 
De viste farver/designs er et udvalg af mulighederne. 

 C3-gul                      C3-blå                      C3-grå                   C3-rød               C3-hvid                    C3-grøn                    C3-mix 

C4-grå (5%)             C4-blå (5%)             C4-orange (13%)     C4-grøn (13%)    C4-mix (70%)         C4 - mix (70%)        C4-uni (100%) 

C4 (skåret) forsynet med et skåret overfladelag bestående af en stærk og robust gummibelægning fremstillet af sort 
genbrugsgummi mixet med farvet EPDM gummigranulat i et udvalg af farver og designs. De viste farver/designs er 
et udvalg af mulighederne.  
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