
Gulvløsninger til Fitness 

Fitnessgulve 
 

Støddæmpende  
Slidstærke 

Komfortable 

ErgoFloor 
 

ErgoFloor A/S har igennem mere end 15 år specialiseret sig i levering af slidstærke gulvløsninger til fitness 
og sport.Vor brede viden, erfaring og produktportefølje er din garanti for opnåelse af den rette løsning til 
dækning af netop dine specielle behov.  
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ErgoTile & ErgoPave gummifliser  
Vort egenproducerede program af gummifliser udviklet 
baseret på vor mangeårige erfaring med produktion af  
gummifliser og måtter til fitness og crossfit. 
 
ErgoTile 
Støddæmpende, slidstærke og komfortable gummifliser. 
En konkurrencedygtig og miljøvenlig løsning fremstillet af 
gummigranulat fra udtjente dæk. 
 
Det sikre valg til næsten enhver anvendelse. 

ErgoTile produktprogram 
ErgoTile gummifliser kan leveres i både standard og 
kundespecificerede farver/designs med forskellige 
overfladematerialer. Produktprogrammet omfatter: 
 

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

ErgoTile C2 forsynet med et overfladelag af finkornet 
genbrugsgummi fra dæk mikset med farvet EPDM 
gummigranulat i et udvalg af farver og designs. 
 

ErgoTile C3 (EPDM) forsynet med en overflade af EPDM-
granulat i et udvalg af farver. 
 

ErgoTile C4 forsynet med et skåret overfladelag bestående af 
en stærk og robust gummibelægning fremstillet af sort 
genbrugsgummi med farvet EPDM gummigranulat. 

 

ErgoTile X (C1X). C1 i specialkvaliteten X,  fremstillet af 
ultrafint gummipulver, med glat/lukket overflade. 
 

ErgoTile Puzzle. Det rigtige valg til mindre gulvløsninger. 
Programmet omfatter fliser i 10, 15, 20 & 25 mm tykkelse i 
format 525x525 mm i C1 , C2 og X kvalitet.   
 

ErgoPave H-Link Equine gummifliser 
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, stødabsorberende og komfortable egenskaber 
medfører at ErgoPave H-Link Eguine gummifliser er den 
perfekte løsning til vægtløftning og udendørs crossfitarealer. 
etc. 

Generel anvendelse 
Som almen gulvbelægning i fitness centre hvor der ønskes et råt udsende 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 vibrationer, eller hvis hvor der er behov for ekstra beskyttelse af bygningskonstruktionen, kan Er-
goTile Quad gummifliser udlægges i flere lag eller kombineres med et underlag af ErgoPlay Impact gummifliser i 45, 60, 75 eller 90 
mm tykkelse for opnåelse af ekstra støj- og vibrationsdæmpning. 
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ErgoPlay Impact gummifliser 
Vort egenproducerede program af gummifliser udviklet 
baseret på vor mangeårige erfaring med produktion af  
stødabsorberende gummifliser til legepladser. som også er 
velegnede til anvendelse i fitnesscentre med behov for ekstra 
stød– og vibrationsdæmpning. 
 
 
ErgoPlay Impact gummifliser er designede  til at yde optimal 
falddæmpning og skridsikkerhed for opnåelse af et sikkert 
legeunderlag. 
 

Ved anvendelse I fitnesscentre kan disse egenskaber udnyttes 
til sikring af et godt fodfæste og absorbering af  
nedslagsstødet fra faldende håndvægte, kettlebells, og  
vægtstænger m.v. frivægts- og crossfitområder. Herved kan  
lyd, stød og vibrationer minimeres og skader på undergulve 
og bygningskonstruktion forebygges. 
 

En prisbillig og miljøvenlig løsning fremstillet af 
gummigranulat fra udtjente dæk. 
Det sikre valg ikke blot til legepladser, men også til  crossfit- 
og frivægtsområder i fitnesscentre. 

ErgoPlay Impact produktprogram 
ErgoPlay Impact gummifliser kan leveres i både standard– og 
kundespecifikke farver i flere overfladekvaliteter. 

Produktprogrammet omfatter gummifliser i 45, 60, 75 & 90 
mm tykkelse incl. et komplet udvalg af  rampe-, hjørne og ½-
fliser. 
 
Generel anvendelse 
Som lyd– og støddæmpende gulvbelægning i frivægts– og 
crossfitområder. Bemærk dog, at den støddæmpende 
konstruktion svækker fliserne, så de ikke er så stærke og  
slidbestandige, som massive fliser. Vi anbefaler derfor ikke 
direkte anvendelse af 45 mm ErgoPlay som gulvflade ved 
store belastninger.  Hvis 45 mm ErgoPlay imidlertid 
kombineres med en topbelægning af 15-25 mm ErgoTile 
Quad gummifliser, så opnås en særdeles slidstærk og 
stødabsorberende gulvflade med perfekt fodfæste. 
 

60, 75 & 90 mm ErgoPlay tiles kan anvendes direkte i 
områder med store belastninger, men kombineres ofte med et 
topbelægning bestående af fx ErgoTile gummifliser, 
ErgoStall staldmåtter eller Everroll gummigulv for opnåelse 
af en overflade med ensartet og optimal hårdhed og fodfæste. 

Miljøvenlige recirkulerede produkter 
ErgoPlay, ErgoTile, ErgoPave & ErgoRamp gummifliser og ramper produceres af vort vietnamesiske datterselskab,  
ErgoFloor Vietnam Rubber Ltd. 
 

Ved hjælp af unikke og og miljøvenlige produktionsmetoder fremstilles her et bredt udvalg af  gummifliser, gummigulve og gummi-
måtter  i høj kvalitet i overensstemmelse med vort etiske forretningsgrundlag, som er, at vi gennem vort virke skal være medvirken-
de til en miljørigtig omdannelse af affaldsgummi til nye brugbare gummibelægninger og emner. 
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Regupol & Everroll 
Som dansk distributør af Regupol Everroll Performance 
gummi– og sportsgulve fra BSW - Berleburger 
Schaumstoffwerk GmbH , kan vi levere 
 
Regupol Everroll Performance 
Et miljøvenligt homogent gummigulv til hårdt belastede 
områder fremstillet af EPDM- og genbrugsgummi. Slidstyrke, 
fleksibilitet, sikkerhed , komfort, skridsikkerhed og æstetik 
gør Everroll til den ideelle løsning  til næsten enhver fitness– 
og sportsflade.  

Everroll produktprogram 
Everroll Performance kan leveres som gummigulv i rulle i 
versionerne Compact, Impact & Impact+ i både standard og 
kundespecifikke designs og som gummifliser og måtter til 
specialformål. Produktprogrammet omfatter: 

 

Everroll Performance gummigulve i rulle. 
 

Everroll MyCreation gummigulve kundespecifikke designs. 
 

Everroll CrossTile gummifliser for crossfit. 
 

Everroll MultiTile gummifliser for crossfit & 
frivægtstræning. 
 

Everroll WeightLayer gummifliser for vægtløftning. 
 

Everroll Kombi til sprintløbebaner og frivægstræning. 
 

Everroll Relax tatami mats for yoga og pilates m.v. 
 

Everroll Stretch & Fight tatami måtter for Martial Arts - 
kampsportstræning m.v. 
 

I tillæg til anvendelse til fitness og sport er Everroll  
gummigulve den ideelle løsning til anvendelse i butikker, 
restauranter, sygehuse og kontorer m.v. 
 

Generel anvendelse 
Som almen belægning i fitnesscentre anvendes oftest Everroll 
Basic eller Classic i 6-8 mm tykkelse, som så suppleres med 
gummifliser i 15-25 mm tykkelse i frivægts-områderne. 
 

I forbindelse med crossfit anvendes ofte Everroll i 10-12 mm 
tykkelse.  Alternativt gummifliser i 15-25 mm tykkelse, i 
visse situationer  op til 100 mm tykkelse, evt. kombineret med 
en alternativ belægning som topbelægning. 
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ErgoStall gummimåtter 
Vore ErgoStall gummimåtter er blevet produceret i mange år 
og opfylder fortsat de høje krav om styrke, stabilitet, og 
slidstyrke under langvarig intensiv brug i kvæg, svine- og 
hestestalde, som stilles til en moderne staldmåtte verden 
rundt. 
 
Ved anvendelse i fitness- og crossfitområder kan man drage 
fordel af disse specielle egenskaber til etablering af 
prisbillige, og meget slidstærke, støddæmpende områder for 
store belastninger. 
 
Det konkurrencedygtige alternativ til rå fitnessmiljøer! 

ErgoStall  produktprogram 
ErgoStall gummimåtter kan leveres som enkeltmåtter og i 
rulle i flere kvaliteter og tykkelser med forskellige 
oveflademønstre. Produktprogrammet omfatter: 
 

ErgoStall HSM 1.830x1.220x17 mm enkeltmåtter for 
medium- til hårde belastninger. 

 

ErgoStall CF 1.800x1.200x12/17 mm enkeltmåtter med glat 
overflade for crossfit m.v. 

 

ErgoStall FB-R gummimåtter i rulle for medium- til hårde 
belastninger. 

 

ErgoStall RB-R gummimåtter i rulle for for medium- til 
hårde belastninger. 

 

ErgoStall Ultimate Soft gummimåtter i rulle for hårde- til 
ekstreme belastninger. 

 
Generel anvendelse 
Som almen belægning i rå fitnessmiljøer og i frivægts og 
crossfitområder og på vægtløftningsplatforme etc.. 
I vise tilfælde som topbelægning for et underlag af ErgoPlay 
Impact gummifliser. 

   ErgoStall  gummimåtter i rulle 

FB-R 

RB-R 

Ultimate Soft 

ErgoStall CF ErgoStall HSM 

ErgoStall  HSM 
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ErgoFit EVA Sikkerhedsgulv 
Udviklet og fremstillet  til anvendelse som kampsportsgulv 
for MMA dicipliner som fx taekwondo and judo. 
Meget velegnet for gulvøvelser, aerobic og yoga m.v. 
 
Fremstillet af opskummet EVA - samme materiale som 
normalt anvendes til løbesko. 
Blødt, stødabsorberende og komfortabelt. 
Nem montage uden anvendelse af specialværktøj. 
 
ErgoFit EVA produktprogram 
ErgoFit EVA Sikkerhedsgulv leveres som måtter i format 
1.000x1.000x22 mm i et udvalg af dekorative farver på den 
ene side og er altid grå på den anden side. 

ErgoFit Yoga måtter 
ErgoFit Yoga måtter er den perfekte løsning til  bl.a. pilates, 
yoga og strækøvelser..  
Fremstillet af højkvalitets opskummet NBR-gummi, som 
beskytter og aflaster ved hårde underlag. Medfører aflastning 
af  håndled, ryg, knæ og bagdel. 

 

Ideelle for inden- og udendørs anvendelse.  
Med skridsikker overflade for sikring af godt fodfæste og 
optimal beskyttelse.. 
 
Letvægtsmåtte med bæresele designet for nem ud- og 
oprulning for sikring af nem håndtering og transport..  
Det perfekte valg for både øvede og begyndere. 
 

ErgoFit  Fitnessmåtter 
For anvendelse under træningsredskaber for beskyttelse af  
undergulvet.  
Ergofit Fitnessmåtter er fremstillet af kvalitetsvinyl og er 
slidstærke og rengøringsvenlige. De kan leveres i 6 mm 
tykkelse i adskillige størrelser . 
 



6 

ErgoFloor 

UV Coating 
Wear-Layer 
Printed Film 

Middle Layer 
Base Layer 

Balance Sheet 

 ErgoTop Designvinyl  planker og fliser er  miljøvenlige heterogene gulvbelægninger til area-
ler med stor slidbelastning. ErgoTop  lagerføres i en kvalitet målrettet til erhvervsmæssig an-
vendelse med høj belastning og intensivt brug, men kan leveres i lavere kvaliteter ned til bo-
ligkvalitet for DIY segmentet i henhold til nærmere aftale. 
 

Med et ErgoTop vinylgulv opnås en fleksibel og elastisk gulvflade med fremragende skridsik-
kerhed, hygiejniske egenskaber, rengøringsvenlighed, akustiske egenskaber, trinstøjdæmpning 
og  brandegenskaber, som medfører en hygiejnisk, miljø- og sikkerhedsmæssig forsvarlig løs-
ning til næsten enhver apllikation.  
ErgoTop  fremstilles miljøvenligt af virgin PVC og er fri for tungmetaller  opløsningsmidler 
og phthalater.  
 

Designvinyl planker og fliser, også kaldet LVT (Luxury Vinyl Tiles) fliser og planker, vinder 
mere og mere indpas, som en prisbillig, holdbar og fleksibel gulvbelægning til erhverv,  insti-
tutioner og boliger  m.v.  Da designet kommer fra en fotografisk film og overfladen kan præ-
ges med fx trætekstur eller stentekstur, så opnås  der nærmest uanede designmuligheder og 
særdeles naturtro overflader . 
 

ErgoTop LVT Designvinyl kan leveres i designserierne  Natural, Classic, Special, Antique & 
Square i tykkelser fra 1,2 til 4,5 mm med slidlag i 0,1-1 mm tykkelse.  

Herudover kan ErgoTop leveres i specialkvalite-
ten WLVT (Wood Luxury Vinyl Tile), hvor den 
fotografiske film er erstattet af  træfiner for op-
nåelse af  perfekt æstetik, og i specialversionen 
LLT (Loose Lay Tile) beregnet til løs udlægning 
uden limning. 
 
Programmet omfatter i alt over 120 designs, 
hvoraf  der lagerføres ca. 6 LVT planker m. træ-
design i 3 mm tykkelse med 0,7 mm slidlag 
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ErgoRamp gummiramper 
Produktprogrammet omfatter 16 ramper i højder fra 15 til 125 
mm og bredder fra 457 til 1.524 mm. 
  
Ideelle til øjeblikkelig afhjælpning af dårlige adgangsforhold. 
Kan nemt tilpasses/tilskæres efter behov. 
 

ErgoRamp er en prisbillig og miljøvenlig løsning produceret  
af genbrugsgummi fra udtjente dæk.r 

Andre produkter velegnede til anvendelse i fitnesscentre 

Aflastningsmåtter 
Skridsikre aflastningsmåtter for beskyttelse mod hårde, glatte 
og kolde underlag og aflastning af ben, krop og ryg. Medfører 
reduceret sygefravær og  prisbillig forebyggelse af 
arbejdsskader. 

Hygiejnemåtter 
Vore Notrax Hygiejne- & Vådrumsmåtter er målrettede mod 
brug i vådrum som omklædningsrum, baderum, bruserum, 
svømmehaller og spaområder m.v. for forbering af 
skridsikkerhed og hygiejne. Anti-bakterielt behandlede for 
forebyggelse af bakterievækst og lugtgener.. 

 
Indgangs- og smudsmåtter 
Et bredt udvalg af indendørs- og udendørs entrémåtter for 
designet til fjernelse af sand og snavs fra sko, så skidt og 
snavs holdes ude af bygningen.   
 
Medfører forlænget levetid for gulve, reduceret- 
rengøringsbehov og reduceret risiko for glatte gulve ved 
sjappet føre. 
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Produktoversigt

Udvalgte Fitnessprodukter

Type Størrelse Antal/m2 Tyk. Vægt
ErgoPlay Impact gummifliser

*Fald-

ErgoFloor 

yp y g
[mm] [Stk.] [mm] [kg/m2]

[m] Rød Sort Grøn Blå
45 28,0 1,5 √ √ √ √
60 36,0 2,0 √ √ √ √
75 44,4 2,5 √ √ √ √
90 54,0 3,0 √ √ √ √

højde Standard Top

ErgoPlay 
Impact

500x500 4

Leveres  incl. dyvler for montage
Kan leveres med i C1-kvalitet (standard top) i specialfarver i henhold til aftale
Kan leveres i C2-kvalitet med EPDM tilslag i over 20 farver samt mix af samme i henhold til aftale
Kan leveres i  C3-kvalitet  kan leveres i mere end 20 EPDM-farver samt mix af samme.
½-fliser i format 250x500 mm samt rampe- & hjørne-fliser kan leveres som tilbehør.

Type Størrelse Antal/m2 Tyk. Vægt
[mm] [Stk.] [mm] [kg/m2]

Rød Sort Grøn Grå Sand
8 6,4 √ √ √ √ √
15 13 6 √ √ √ √ √

Kan leveres i C2 kvalitet med EPDM tilslag i over 20 farver samt mix af samme i henhold til aftale

ErgoTile & ErgoPave gummifliser

Standard Top

300x300 11 11 15 13,6 √ √ √ √ √
25 21,2 √ √ √ √ √
15 13,6 √ √ √ √ √
25 21,2 √ √ √ √ √
15 13,6 √ √ √ √ √
25 22,5 √ √ √ √ √
10 10,0 √ √ √ √ √
15 14,6 √ √ √ √ √
20 19,0 √ √ √ √ √
25 23 0 √ √ √ √ √

ErgoTile Quad

300x300 11,11

500x500 4

1.000x1.000 1

ErgoTile Puzzle 525x525 4

25 23,0 √ √ √ √ √
23 21,6 √ √ √ # #
43 39,6 √ √ √ # #

Kvalitet C1 & X (C1X) kan leveres i 7 farver i henhold til farvekort.
Kvalitet C2 kan leveres med EPDM tilslag i over 20 farver samt mix af samme..
Kvalitet C3 kan leveres i mere end 20 farver samt mix af samme.

Specialkvalitet til ekstreme belastninger som fx udendørs crossfit.
Produceret med max. kompression.

 Andre tykkelser og størrelser kan fremstilles i henhold til aftale.

ErgoPave         
H-Link Equine

200x160 36

Kvalitet C4 kan med leveres med EPDM tilslag i over 20 farver samt mix af samme
SOLID (gennemfarvet) kan kun leveres i C1-kvalitet.
Som tilbehør kan leveres skrå afslutningskanter i format 80x1.000 mm i 15 & 25 mm tykkelse.

Type Størrelse Stk/kasse Tyk. Vægt
[mm] [mm] [kg/Stk

ErgoFit Fitness, Yoga & EVA måtter

Sort Farvet
1.300x700 9,00 1,6
1200x800 9,00 1,8
1500x800 6,00 2,3
2.500x800 4,00 3,3
2200x1100 4,00 4,4

1.700x600 9 0,9

1 900x600 9 1 1

√

ErgoFit Fitness 
Måtter

√
√
√
√

ErgoFit          
Yoga Måtter

10
√

√

6

1.900x600 9 1,1

ErgoFit           
EVA Måtter

Brutto 
1.060x1.060    

Nettto   
1.000x1.000

10 22 2,5

Type Størrelse Stk./ Tyk. Vægt
[mm] palle [mm] [kg/Stk

√

# √

ErgoStall gummimåtter

ErgoStall HSM 
måtte

1.830x1.220 37 17 45

50 12 30
37 17 43

√

ErgoStall CF 
Crossfitmåtte

1.800x1.200
√
√
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ErgoFloor A/S 
Viborgvej 9,     DK-7160 Tørring,     

Ph. +45 76 90 20 01,     Fax +45 76 90 20 02 

www.ergofloor.dk    -   www.ergofloor.vn 

          Bløde, komfortable, lyddæmpende og miljøvenlige løsninger 

 
ErgoFloor er en førende producent og forhandler af belægninger udført af gummi og vinyl. Ved hjælp af unikke 
produktionsmetoder fremstilles et bredt udvalg af forskellige gummi– og vinylbelægninger m.v, som hovedsageligt 
anvendes til velfærds- og sikkerhedsfremmende formål for mennesker og dyr. 
 
Belægningerne produceres bl.a. på egne fabrikker i Vietnam og finder bl.a. anvendelse i butikker, kontorer,  
fitnesscentre, industrien, legepladser, landbrugs– og transportsektoren og til sport. 
 
Mange af gummibelægningerne fremstilles af genbrugsgummi i overensstemmelse med vort etiske forretningsgrundlag, 
som er , at vi gennem vort virke skal være medvirkende til en miljørigtig omdannelse af affaldsgummi til nye brugbare 
belægninger og emner. 

ErgoFloor A/S 

ErgoFloor Vietnam Rubber Ltd. 




