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Gulvløsninger for sameie og borettslag
For at drift- og vedlikeholdskostnadene i sameie og borettslag skal holdes
lave, er det viktig at gulv i fellesarealer er lette å rengjøre og har lang
levetid. Samtidig må de ha et stilfullt utseende som tiltaler beboerne.
Det er viktig å vurdere nøye hvilke behov disse arealene skal dekke. Flatene skal ikke bare være
estetisk tiltalende, men også lette å vedlikeholde og reparere. Stor slitasje og påvirkningen av vær
og vind må tas hensyn til ved valg av løsninger. Faktorer som rask installasjon og renovering med
minst mulig forstyrrelse for beboerne er også viktig.
Flowcrete har over 35 års erfaring med å levere attraktive og holdbare gulvløsninger til sameie
og borettslag. Vår erfaring, kombinert med vår kunnskap om å levere riktig løsning til riktig miljø,
har gjennom årene hjulpet sameie og borettslag med å finne løsninger tilpasset deres spesifikke
behov og krav. Installasjon utføres av proffesjonelle Flowcrete - sertifiserte entreprenører.

Områder for våre gulvløsninger

Balkonger/svalganger/terrasser

Inngangsparti

Korridorer

Søppelrom

Parkeringsanlegg

Fellesarealer

Balkonger, svalganger
og terrasser

Krav til belegg på balkonger,
terrasser og svalganger:
Beskytter mot vær og vind

Siden disse arealene ligger inntil
hver enkelt boenhet, er det viktig
at disse gulvene står i stil med
omgivelsene. De bør også være
lett å rengjøre og vedlikeholde.

Lett å vedlikeholde
Tåler temperatursvigninger
Sklisikkert

Spesielt på svalganger med stor trafikk må
belegget være robust. Gulvet skal også
være estetisk tilpasset beboernes krav og
behov, og må tåle temperatursvingninger
og slitasje fra vær og vind.
Hurtig installasjon er også svært viktig for
beboerne, spesielt ved renovering av gulv.

üü Peran CHD (fleksibelt
polyuretanbelegg)
üü Duracon BC / TR / SL
üü Flowfast SHF
üü Peran Rustik
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Fordeler med gulvløsningene:
Lang levetid
Rask installasjon
Dekorative i flotte farger
God sklisikkerhet også i våt tilstand

Krav til belegg i inngangsparti:

Inngangsparti

Sklisikkert

Inngangspartiet er svært viktig for
beboerne. Det er førsteinntrykket
som møter dem, og besøkende,
når de ankommer hjemmet.
Dette området har spesielt stort behov for et
slitesterkt gulv som tåler mye skitt, vann og
gangtrafikk. Et robust og sklisikkert gulv som
holder seg fint i lang tid er å anbefale.

Dekorativt
Lett å vedlikeholde

Fordeler med våre gulvløsninger:
Lang levetid

üü Mondéco
üü Flowfast Terrosso
üü Duracon BC / TR
üü Peran STB Compact
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Hurtigherdende alternativer
Dekorative i flotte farger

Korridorer
Det er viktig at gulvene står i stil
med omgivelsene og designet i
resten av bygget.
Siden korridorer ligger inntil hver enkelt boenhet
er beboerne gjerne opptatt av at disse gulvene
skal gjenspeile hjemmet deres.
Gulvbelegget må også tåle mye gangtrafikk
og slitasje, som f.eks ved flytting. Samtidig må
gulvene være lette å rengjøre og vedlikeholde.

üü Mondéco
üü Duracon BC / TR / SL
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Fordeler med våre gulvløsninger:
Sklisikkert
Dekorativ og lys finish
Hurtigherdende alternativer

üü Flowfast Terrosso
üü Peran STB Compact

Søppelrom
I søppelrom er det viktig å tenke på
hygiene. Et lyst og rent gulv er alltid
hyggelig å møte når beboerene skal
kvitte seg med avfallet sitt.
Fordeler med våre gulvløsninger:

Matrester og annet husholdningsavfall kan bidra
til et aggressivt miljø som angriper betongen. Et
fugefritt belegg beskytter betongen, og er lett å
rengjøre og vedlikeholde.

Tåler mye fot- og hjultrafikk
Tåler kjemikalier og skitt
Fugefritt og lett å rengjøre

üü Duracon BC / TR /
SL / Struktur
üü Peran SL / Struktur
üü Peran STB Compact
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Krav til belegg i parkeringsanlegg:

Parkeringsanlegg

Vanntett

Ettersom det er stor etterspørsel etter
parkering i boligområder er det nå
vanlig å bygge parkeringsanlegg i
forbindelse med nye boligkompleks.

Lett å vedlikeholde

Beboerne er opptatt av at parkeringsanlegget
skal være trygt, støvfritt og med god plass til å
komme inn og ut. Et oversiktlig og lyst P-hus gir
et positivt og trygt miljø for alle.

Tåler temperatursvigninger

For å unngå at det senere oppstår
korrosjonsskader er det viktig å beskytte betongen
i parkeringsanlegg mot salter og kjemikalier.
Korrekt spesifikasjon er avgjørende for beleggets
funksjon og levetid. Flowcrete leverer løsninger
som passer til alle typer parkeringsanlegg.

Beskytter betongen

Fordeler med våre gulvløsninger:
Lang levetid

Tåler olje, bensin og syre

Lys finish

Sklisikkert

üü Deckshield Car
Park System
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Krav til belegg på fellesarealer:

Fellesarealer

Rask installasjon

I sameie og borettslag finnes det
ofte fellesområder utendørs.
Det er viktig at utendørsområdene ser
rene og pene ut, uten at det medfører
for mye arbeid og kostnader for beboerne.
Våre beleggsystemer sikrer at beboerne
får utearealer som er lette å vedlikeholde.

Reflekterer naturen omkring
Sklisikkert

Fordeler med våre gulvløsninger:
Naturstein gir naturtro finish

üü Naturewalk
üü Peran Rustik
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Leveres i mange farger og steiner
Lett å vedlikeholde
Kan legges i mønster om ønskelig

Flowcrete

Europe & Middle East (EME)

World leader in seamless resin flooring
solutions and other specialist coatings.

Bulgaria

+359 898 61 58 31

bulgaria@flowcrete.com

Denmark

+46 435 40 01 10

denmark@flowcrete.com

France

+33 1 60 61 74 42

france@flowcrete.com

Italy

+39 339 4853258

italy@flowcrete.com

Norway

+47 6486 0830

norway@flowcrete.com

Poland

+48 22 879 8907

poland@flowcrete.com

Romania

+40 766 596 991

romania@flowcrete.com

Russia

+7 916 931 3513

russia@flowcrete.com

Spain

+34 937 07 0872

spain@flowcrete.com

Sweden

+46 435 40 01 10

sweden@flowcrete.com

Turkey

+90 212 2946570

turkey@flowcrete.com

UAE

+971 4 886 4728

uae@flowcrete.com

UK

+44 (0) 1270 753 000

uk@flowcrete.com

+91 44 40176600

india@flowcrete.com

South Africa

+27 31 701 0017

southafrica@flowcrete.com

Asia Pacific (APAC)
Australia

+61 7 3205 7115

australia@flowcrete.com

Bangladesh

+88 02 985 7222

bangladesh@flowcrete.com

Hong Kong

+852 2795 0478

hongkong@flowcrete.com

Indonesia

+62 21 252 3201

indonesia@flowcrete.com

Malaysia

+60 3 6277 9575

asia@flowcrete.com

Pakistan

+60 3 6277 9575

pakistan@flowcrete.com

Philippines

+63 2 834 6506

philippines@flowcrete.com

Singapore

+60 3 6277 9575

singapore@flowcrete.com

Taiwan

+60 3 6277 9575

taiwan@flowcrete.com

Thailand

+66 2539 3424

thailand@flowcrete.com

Vietnam

+84 28 6287 0846

vietnam@flowcrete.com

India
India

North America
Mexico

+55 44 40 94 00

mexico@flowcrete.com

USA

+1 513-943-4225

americas@flowcrete.com

*Whilst every care has been taken to ensure that the information included in this document was accurate at the time of printing, Flowcrete reserves the right to change product specifications at
any time without prior notice. The photographs and colours reproduced in this publication are within the constraints of the printing process and are not to be used for matching purposes. All
photographs are used for approximate representation only and may not show the actual products on offer. E&OE.
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