
boensport.no

PRODUKTDATABLAD

Doubleflex
STADIUM
Byggehøyde: 76 mm
Bord: 14 x 215 x 2200 mm
Format: 3-stav

Funksjonelle 
krav iht.  
EN14904

Støtdemping Deformasjon Friksjon Ball- 
sprett

Rullende 
last

TYPE 3:
≥ 40%
≤ 55%

TYPE 4:
≥ 55%
≤ 75%

TYPE 3:
≥ 1,8 mm
≤ 3,5 mm

TYPE 4:
≥ 2,3 mm
≤ 5,0 mm

80 - 110 ≥ 90% Min.
1500N

Doubleflex STADIUM 63% 3,2 mm 102% 92% OK

Slitesjikt hardved
STADIUM ca. 3,5 mm 

Plastsjikt Lengde 2200 mmBredde 

215 mm

Betong

Plastfolie

Sviktmateriale

Mellomgulv

Dobbel tilfarer

Mellomsjikt og undersjikt
- nåletre

Vekt-
belastning

Gulvvarme Flere farger/
treslag

Ujevnt 
undergulv

Forskjellige 
høyder

Fler- 
idrettshall

Skole



VEDLIKEHOLD
Vi anbefaler at det legges opp til regelmessige rutiner for renhold og vedlikehold fra første dag. Da kan gulvet forbli like 
fint som da det var nytt. Frekvensen for vedlikehold er selvsagt avhengig av bruk og slitasje. Les mer på boensport.no 

BOEN parkett består av naturmaterialer. Vi vet at som produsent av treprodukter har vi en viktig arv å holde i hevd. 
Vi har en tydelig strategi for å sikre respekt for naturen, og at bærekraftig ressursbruk ivaretas både i drift og produksjon. 
BOEN søker kontinuerlig å utvikle effektive produksjonsmetoder som utnytter råvarene optimalt og påvirker miljøet i minst 
mulig grad. 

Hovedkomponentene i BOEN Sport produktutvalget kommer fra fornybar skog. Målet er at alt råmateriale er sertifisert. 
Vi investerer i en bærekraftig produksjon og garanterer en kontrollert og sertifisert verdikjede. 

Les mer på boensport.no www.realwood.eu
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Tresorter / Sorteringer Forpakning

boensport.no

Doubleflex Stadium konstruksjonsdetaljer & høyde (fra toppen til undergulvet)     

Doubleflex Stadium bord 
• Slitesjikt hardved ca. 3,5 mm 
• Mellomsjikt og undersjikt av nåletre 

Dobbel tilfarer
c/c 500 mm

Mellomgulv
c/c ca. 137 mm

Plastsjikt
Lagt ut løst, ca. 100 mm overlapp i skjøtene 

Plastfolie
(bestilles separat)

Byggehøyde (uten slitesjikt)

14 mm

46 mm

16 mm

0,05 mm

0,2 mm

76 mm

Not/Fjær

Forpakning: 6 bord = 2,84 m2 (24 kg)  
Palle størrelse: 50 pakker = 142 m2 (1200 kg)

Vi forbeholder oss retten til å levere ett 
delt bord pr. pakke.

Ask Sport  

Kan. lønn Sport  

Bøk Sport  

Eik Sport  

3-stav

Doubleflex bord: 14 x 215 x 2200 mm

På betong legges alltid 0,2 mm plastfolie for å 
isolere mot restfuktighet i betongen. Dette er 
ikke en fuktsperre, men gir ytterlige beskyttelse 
for gulvet.




