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Master Builders Solutions 
fra BASF

Bygd på samarbeid. Våre Master Builders Solutions-
eksperter finner innovative og bærekraftige løsninger som 
oppfyller dine spesifikke byggtekniske behov.  
Vår globale erfaring og omfattende nettverk bidrar til din 
suksess – både i dag og i morgen.

Master Builders Solutions
Med varemerket Master Builders Solutions har BASF 
samlet all sin ekspertise for å skape løsninger til 
nybygging, vedlikehold, reparasjon og renovering av 
konstruksjoner. Master Builders Solutions bygger på mer 
enn hundre års erfaring i byggebransjen.

Knowhow og erfaringer fra BASFs verdensomspennende 
nettverk av byggeeksperter utgjør kjernen i Master 
Builders Solutions. Vi kombinerer de riktige elementene fra 
vår portefølje for å løse nettopp dine bygningsmessige 
utfordringer. Vi samarbeider på tvers av fagområder og 
regioner og trekker på våre erfaringer fra utallige 
byggeprosjekter over hele verden. Vi utnytter globale 
BASF-teknologier så vel som vår dyptgående kunnskap 
om lokale bygningsmessige behov for å utvikle 
innovasjoner som bidrar til din suksess og til å fremme 
bærekraftig byggevirksomhet.

Den omfattende porteføljen under varemerket  
Master Builders Solutions inneholder betongadditiver, 
sementadditiver, løsninger for underjordiske 
konstruksjoner, løsninger for vanntetting, forseglinger, 
løsninger for reparasjon og beskyttelse av betong, 
spesialmørtler samt epoxy- og polyuretanbelegg. 
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Man sier at førsteinntrykket teller. Og i bygninger,  
som er åpne for offentligheten kan denne påstanden  
hurtig bli en avgjørende faktor, f.or eksempel på hoteller, i 
butikker og kommersielle virksomheter samt i kontor- og 
administrasjonsbygg. Et innbydende og iøynefallende gulv 
skaper dette ettertraktede positive inntrykket, dag inn og 
dag ut, uansett hvor mange mennesker som går over det.

Med Master Builders Solutions fra BASF får du en sterk 
partner til dit prosjekt. BASF er en virksomhet med mer 
enn 100 års erfaring innenfor kjemiske produkter til 
byggeindustrien.

Denne erfaringen og våre løpende investeringer i forskning 
og utvikling setter oss i stand til å tilby optimale og 
bærekraftige produkter for dine behov. Som spesialister i 
fugefrie gulv leverer vi skreddersydde løsninger til ethvert 
formål. Våre gulvsystemer lever opp til alle funksjonelle 
krav og er lette å installere. Samtidig gir de 
interiørarkitektene rike muligheter for kreativitet.

Master Builders Solutions fra BASF: En 
sterk partner innenfor høytytende gulv

Et godt førsteinntrykk. Når du skal velge gulv er våre 
systemer det rette fundamentet for ditt prosjekt: Vi tilbyr 
skreddersydde løsninger som oppfyller dine funksjonelle 
krav og gir din kreativitet frie tøyler.

Vår referanse i  
Neckarsulm (Tyskland):  
Bechtle AG



Vår referanse i Zürich (Sveits): 
ETH Sports Center



Vår referanse i Affalterbach (Tyskland):  
Mercedes-AMG

Vår referanse i Utrecht (Nederland):  
Privat bolig
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Fugefrie og allsidige:
MasterTop gulvsystemer 

I restauranter, hoteller, kommersielle virksomheter og 
butikker har kunden alltid topprioritet. Et godt designet 
interiør er avgjørende i og med at en behagelig, 
innbydende atmosfære er din nøkkel til suksess. Et 
attraktivt miljø bidrar dessuten til å skape en positiv og 
produktiv arbeidsstemning i kontor- og 
administrasjonsbygg. MasterTop gulvsystemer er det 
ideelle grunnlaget for ditt prosjekt da de kombinerer et 
flott utseende med god funksjonalitet og økonomi.

Det store utvalget av farger gjør det mulig for deg å oppnå 
den atmosfæren du ønsker – slik at den matcher 
virksomhetens visuelle identitet eller oppfyller særlige 
ønsker til mønstre og logoer. Ekstravagante løsninger, som 
for eksempel bruk av glassperler som gir gulvet et 
ekstraordinært look, er også en mulighet. Våre 
gulvsystemer er ikke bare flotte, men oppfyller også en 
rekke funksjonelle krav som for eksempel demping av 
bygnings- og trinnlyd samt høy gangkomfort.  

Krav om lang holdbarhet og hygiene er særlige  
utfordringer i områder som er åpne for offentligheten. 
MasterTop gulvsystemer tåler den daglige trafikken  
av mange mennesker og samtidig bevare sitt flotte 
utseende på langt sikt. Gulvenes overflate er homogen og 
fugefri, bortsett fra dilatasjonsfuger. Og i og med at 
gulvene er enkle å rengjøre og vedlikeholde, sparer du 
både tid og penger.

Mange av fordelene ved MasterTop gulvsystemene skyldes 
at de påføres i flytende form. Den lagvise oppbyggingen 
garanterer stor allsidighet og korte installasjonstider,  
slik at du kan gjennomføre en komplett renovering på en 
weekend eller i en ferie.

Primer
Sikrer en monolittisk vedheft til underlaget.

Dekklag
Reaktiv harpiks som påføres i flytende form. 
Bestemmer gulvets mekaniske egenskaper.

Toppbelegg
Sikrer en flott, ripefast overflate og byr  
på et vell av designmuligheter.

1
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Individuelt:
  Vide rammer for kreativiteten med tanke på farger  
og design
  Stort utvalg av farger

Miljøvennlig og bærekraftig: 
  Lave utslipp iht. kravene fra AgBB (det tyske utvalget for 
helsemessig vurdering av byggematerialer)
  Løsemiddelfritt
  Bruk av fornybare råmaterialer

Dine fordeler

Hvilke krav som stilles til et gulvsystem avhenger sterkt av 
hva bygningen skal brukes til – om det for eksempel er et 
kontor- eller administrasjonsbygg, et hotell, en restaurant, 
en butikk eller et underholdningssenter. Fugefrie 
gulvsystemer fra BASF påføres i flytende form og kan 
tilpasses de individuelle kravene til ditt spesifikke prosjekt. 
Resultatet er et skreddersydd gulv som holder svært 
lenge.

Spesialistene fra Master Builders Solutions tilbyr en 
omfattende service som hjelper deg, enten som 
prosjekteringsansvarlig, arkitekt eller gulvlegger – helt fra 
første konsept til det ferdige prosjektet. Vårt 
helhetsorienterte veiledningskonsept omfatter support på 
alle trinn i design- og beslutningsprosessen. Ut fra dine 
prosjektkrav presenterer våre spesialister de mange 
forskjellige mulighetene for deg. På den måten er du alltid 
sikker på at du velger det riktige gulvet til ditt 
renoverings-, moderniserings- eller nybyggeprosjekt.

Ønsker du ytterligere opplysninger ber vi deg ta 
kontakt med: 
www.master-builders-solutions.basf.no

MasterTop: Gulvsystemer 
for nærings- og 
kulturbygg

1

1
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Pålitelig og allsidig:
 Fugefritt gulv
 Ideelt til rom med komplekse former
  Spesialegenskaper, for eksempel lyddempende,  
ikke-gulnende og sklisikkert

Økonomisk: 
  Robust, slitesterk overflate med lang levetid
  Enkel rengjøring pga. fugefri overflate;  
lave vedlikeholdsutgifter
  Lave livssykluskostnader

Foajeer, kjøpesentre og restauranter (side 10 –11)

Kontorer og møtelokaler (side 12 –13)

Wellness- og fitnessområder (side 14 –15)

Toaletter (side 16 –17)

Industrikjøkken (side 18 –19)

Kjellere og tekniske rom (side 20 –21)

1
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Foajeer og gangarealer byr dine gjester velkommen  
og følger dem gjennom bygningen til dit de skal..  
Men de har også en annen funksjon – med det store 
antallet besøkende som passerer gjennom, fungerer 
foajeen og gangarealene også som ditt visittkort. I barer 
og restauranter er en behagelig og innbydende atmosfære 
også avgjørende.

Våre MasterTop 1326 gulvbelegg finnes i et stort utvalg av 
farger som gir vide rammer for din kreativitet og er viktige 
ingredienser i en førsteklasses innredning som oppfyller 
dine høyeste krav til teknikk og komfort. Områder hvor det 
ferdes mange hver dag blir også sett av mange. Et godt 
designet interiør taler til alle sanser: Våre MasterTop 
gulvbelegg av polyuretan sikrer en høy gangkomfort og et 
rolig miljø i og med at trinnlyden reduseres. Takket være 
gulvets holdbarhet oppretholdes disse positive 
egenskapene gjennom hele dets levetid – også på steder 
med mange besøkende hver dag.

Foajeer, kjøpesentre  
og restauranter

Systemeksempel MasterTop 1326*
Til komfortable gulv i kreative farger og design

Systemegenskaper
 Lave utslipp iht. AgBB
 Brannbeskyttelsesklasse Bfl-s1
 Luktfritt
 Gulner ikke
 Velegnet ved gulvvarme
 Glatt eller sklisikkert
 Slitesterkt, velegnet til stoler m.m. med hjul
 Forskjellige tykkelser

Systemets fordeler 
  Kreative farge- og designkombinasjoner  
til individuelle gulvdesign
  Høy gangkomfort; belaster ikke leddene
  Ideelt til rom med komplekse former
  Enkel rengjøring pga. fugefri overflate; lave 
vedlikeholdsutgifter
  Lave livssykluskostnader

Øvrige bruksområder
Resepsjonsområder, kjøpesentre, kafeteriaer,  
salgs- og utstillingslokaler, kontorer, gangarealer

Andre egnede systemer
   MasterTop 1324 – til gulv som er særlig 
motstandsdyktige overfor mekanisk og kjemisk 
belastning
   MasterTop 1325 – til farverike gulv med god 
gangkomfort

*  Det rette gulvsystem skal velges ut fra kravene til det enkelte prosjektet.

1
2

3
Primer

Dekklag

Toppbelegg:  
standard,  
sklisikkert (R) 

1
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Vår referanse i Darmstadt (Tyskland): Telekom AG  
Design og installasjon: Jeanet Hoenig



Vår referanse i Rotterdam (Nederland):  
Kontorbygg
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Moderne kontor- og administrasjonsbygg danner ramme 
om avanserte virksomhetsstrukturer og arbeidsprosesser. 
Myke faktorer, så som et stimulerende arbeidsmiljø og 
design av virksomhetens innredning, spiller en stadig 
større rolle. Det øker identifikasjonen med virksomheten 
og fremmer motivasjonen, konsentrasjonsevnen og i siste 
instans også produktiviteten. I denne konteksten utgjør 
gulvbelegget fundamentet for virksomhetens suksess.

MasterTop 1325 er en del av en holistisk 
arbeidsplassdesign, som styrker konsentrasjonsevnen og 
produktiviteten. MasterTop-gulvenes homogene overflate 
gjør dem hurtige og enkle å rengjøre. Det er ingen fuger og 
dermed ingen svakheter, og gulvene opprettholder sine 
egenskaper i hele sin levetid. Gulvets overflate sikrer en 
høy grad av brukerkomfort. Vårt fleksible 
polyuretanbaserte gulvsystem demper trinnlyden vesentlig 
og har en høy gangkomfort. Det store utvalget av farger 
gir deg en omfattende designfrihet og sikrer at du savner 
ingenting.

Kontor- og 
administrasjonsbygg

Systemeksempel MasterTop 1325*
Til komfortable gulv i kreative farger og design

Systemegenskaper
 Lave utslipp iht. AgBB
 Brannbeskyttelsesklasse Bfl-s1
 Luktfritt
 Velegnet ved gulvvarme
 Med eller uten sklisikring
 Gulner ikke
 Forskjellige tykkelser
 Slitesterkt, velegnet til stoler m.m. med hjul
 Lang levetid (opp til 50 år)

Systemets fordeler
  Høy gangkomfort; belaster ikke leddene
  Ideelt til rom med komplekse former
  Enkel rengjøring pga. fugefri overflate; lave 
vedlikeholdsutgifter
  Lave livssykluskostnader

Øvrige bruksområder 
Utstillingslokaler, gangarealer, forhaller, kantiner

Andre egnede systemer
  MasterTop 1324 – til gulv som er særlig 
motstandsdyktige overfor mekanisk og kjemisk 
belastning
  MasterTop 1326 – til komfortable gulv i kreative farger 
og design
  MasterTop 1327 – til monolitiske gulv med 
fremragende gangkomfort og lyddempende 
egenskaper

*   Det rette gulvsystemet skal velges ut fra kravene til det enkelte prosjektet.

1
2

3

Primer

Dekklag

Toppbelegg: 
standard,  
sklisikkert (R) eller 
antibakterielt (AB)
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Fitness- og wellnessområder brukes primært til å få utløp 
for overskuddsenergi – men samtidig er trening og 
avslapping også en kilde til ny, positiv energi. Når det skal 
designes lokaler til disse formålene er det viktig å oppnå 
den rette balansen mellom funksjonalitet og estetikk. Det 
stilles store krav til begge deler. På den ene siden skal 
gulvet utgjøre et fast grunnlag for en sikker, støydempet 
og dermed avslappende bruk. På den andre siden kan 
farger og design velges spesifikt for å skape en bestemt 
atmosfære som kan variere fra stimulerende til 
beroligende.

MasterTop 1327 gulvsystem lever uten problemer opp til 
alle dine krav. Det er det eneste gulvsystemet som er 
basert på polyuretanharpiks med et fleksibelt lag som 
legges flytende og har fremragende støydempende 
egenskaper. I selve rommet gir gulvet en meget høy 
gangkomfort og reduserer trinnlyden med 12 dB. I tillegg 
reduserer belegget den loddrette støytransmisjon i 
tilstøtende rom. Som på alle MasterTop gulvsystemer er 
overflaten homogen og enkel å rengjøre slik at den høye 
kvaliteten opprettholdes på lang sikt. Har du spesielle 
designønsker, kan disse også enkelt oppfylles. Takket være 
de mange farge- og designmulighetene kan du designe 
akkurat det gulvet du vil – slik at du oppnår en atmosfære 
av velvære som gjør det enkelt å holde (eller gjenvinne) 
balansen.

Wellness- og 
fitnessområder

Systemeksempel MasterTop 1327*
Til monolitiske gulv med fremragende gangkomfort og 
lyddempende egenskaper

Systemegenskaper
 Lave utslipp iht. AgBB
 Brannbeskyttelsesklasse Bfl-s1
 Luktfritt
 Selvnivellerende
 Reduserer trinnlyden med 12 dB
 Velegnet ved gulvvarme
 Med eller ute sklisikring
 Gulner ikke
 Slitesterkt, velegnet til stoler m.m. med hjul
 Lang levetid (opp til 50 år)

Systemets fordeler
  Individuelt gulvdesign og stort utvalg av farger
  Miljøvennlig og bærekraftig
  Fremragende gangkomfort; belaster ikke leddene
  Energiabsorberende, reduserer risikoen for ulykker ved 
fall
  Ideelt til rom med komplekse former
  Enkel rengjøring pga. fugefri overflate;  
lave vedlikeholdsutgifter
  Lave livssykluskostnader

Øvrige bruksområder
Konferanserom, møtelokaler, resepsjonsområder

Andre egnede systemer
  MasterTop 1325 REG – til farverike gulv med 
fremragende lyddempende egenskaper

*  Det rette gulvsystem skal velges ut fra kravene til det enkelte prosjektet.

Primer

Elastisk, 
trinnlydsreduserende 
lag

Dekklag

Toppbelegg:  
standard eller 
antibakterielt (AB)
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Vår referanse i København (Danmark):  
Fitness.dk - Fisketorvet



Vår referanse i Wilchingen (Sveits): 
Haus Pereira



17Nærings- og kulturbygg
Kommersielle gulvløsninger

Systemeksempel MasterTop 1325 R* 
Til individuelle fargedesign med sklisikker overflate  
og høy gangkomfort

Systemegenskaper
 Sklisikkert (R10, R11)
 Vanntett og revneoverbyggende
 Slitesterkt
 Lave utslipp iht. AgBB
 Brannbeskyttelsesklasse Bfl-s1
 Velegnet ved gulvvarme
 Forskjellige tykkelser
 Lang levetid (opp til 50 år)

Systemets fordeler
  Høy gangkomfort i kombinasjon med sklisikker 
overflate
  Ideelt til rom med komplekse former
  Enkel rengjøring pga. fugefri overflate; lave 
vedlikeholdsutgifter
  Lave livssykluskostnader

Øvrige bruksområder 
Dusjrom og -kabinetter, omkledningsrom, kantiner

Andre egnede systemer
  MasterTop 1324 NB – til robuste, sklisikre gulv  
i våt- og barfotområder

For toaletter i offentlig tilgjengelige bygg er det helt 
avgjørende med en pålitelig grad av renhet. Det krever et 
gulvbelegg som er både hygienisk og enkelt å rengjøre. 
Like viktig er det at gulvet er sklisikkert, særlig i våte 
områder, og at det har en lang levetid. Bare når disse 
kravene er oppfylt kan du trygt benytte fasilitetene uten 
betenkeligheter.

Gulvsystemet MasterTop 1325 R er den ideelle løsningen  
på disse utfordringene. Dette antistressgulvet sikrer en 
høy gangkomfort og er særlig behagelig i barfotområder, 
så som i dusj- og omkledningsrom. De sklisikre 
egenskapene maksimerer sikkerheten i våtrom og 
forebygger ulykker. Som alle våre MasterTop gulvsystemer  
er overflaten homogen og enkel å rengjøre. De 
polyuretanbaserte MasterTop gulvsystemene er dessuten 
ekstremt holdbare. Disse gulvene oppfyller høye krav til 
hygiene og sikkerhet og danner det ideelle grunnlaget for 
en følelse av velvære.

Toaletter

*  Det rette gulvsystemet skal velges ut fra kravene til det enkelte prosjektet

Primer

Dekklag

Toppbelegg:  
sklisikkert (R)

1

2

3
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Der er ofte noe hemmelighetsfullt over det som gir en rett 
den perfekte smaken – en mystisk ingrediens, en velbevart 
familiehemmelighet m.m. Men når det gjelder hygiene og 
sikkerhet i områder der det tilberedes mat er ekstrem 
gjennomsiktighet det eneste på menyen. Alt annet ville 
hurtig ødelegge appetitten.

Ucretes robuste polyuretanbaserte systemer har en lang 
rekke fordeler som gjør dem til det foretrukne gulvet til 
industrikjøkken og andre områder der en bearbeider 
matvarer. Disse fugefrie systemene oppfyller de strenge 
hygienekravene i International Food Standard (IFS). 
Ucrete-gulv er ekstremt holdbare, også når de er utsatt for 
både mekanisk, kjemisk og termisk belastning. De tåler 
temperaturer fra –40 ºC til +120 ºC samt til 
rengjøringsmidler og matvarekjemikalier, som for 
eksempel. eddik- og sitronsyre. Og så er de like enkle å 
rengjøre som rustfritt stål. Takket være Ucrete-gulvets 
ugjennomtrengelige overflate og hurtigtørkende 
egenskaper har bakterier og soppsporer ikke en sjanse. 
Disse egenskapene er dokumentert gjennom 
vitenskapelige undersøkelser. Et utvalg av forskjellige 
strukturer gir de sklisikre egenskapene som skal til for å 
oppnå et sikkert og effektivt arbeidsmiljø.

Industrikjøkken

Systemeksempel Ucrete DP*
Til gulv med optimal sklisikring som tåler høye 
temperaturer og kjemikaliesøl

Systemegenskaper
 Polyuretanbetong
 Høy mekanisk styrke
  Tåler svært varmt vann og temperatursjokk  
fra –40 °C til +120 °C
 Høy kjemikaliebestandighet
 Sklisikkert (R11, R12, R13)
 Hurtigtørkende
 Løsemiddelfritt
  Velegnet til områder der det bearbeides matvarer, iht. 
IFS og LMHV
 Brannbeskyttelsesklasse Bfl-s1
 Forskjellige tykkelser

Systemets fordeler
  Til miljøer med både mekanisk, kjemisk og termisk 
belastning
  Dokumentert lang levetid (over 20 år)
  Rengjøringsegenskaper som rustfritt stål

Øvrige bruksområder
Områder til bearbeiding av matvarer, kjølerom

Andre egnede systemer
   Ucrete UD200SR – til gulv med maksimal 
temperaturbestandighet
  Ucrete HPQ – til fargede kvartsgulv med høy 
kjemikaliebestandighet

*  Det rette gulvsystem skal velges ut fra kravene til det enkelte prosjektet.

Primer

Dekklag

Toppbelegg:  
sklisikkert

1
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Vår referanse i Rüsselsheim (Tyskland):  
GPR kjøkken helse- og pleiesenter



20

Vår referanse i Baar-Inwil (Sveits): 
Zuwebe (beskyttet verksted for utviklingshemmede)
© Ottiger Fotografie Zug / HTS Architekten, Cham
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Systemeksempel MasterTop 1785* 
Til individuelle fargedesign med sklisikker overflate  
og høy gangkomfort

Systemegenskaper
 Slitesterkt
 Gjennomtrengelig for vanndamp
 Brannbeskyttelsesklasse Bfl-s1
 Nesten luktfritt

Systemets fordeler
  En pålitelig løsning til overflater som er i kontakt  
med grunnen
  Allsidig bruk på vegger og gulv 

Øvrige bruksområder 
Lagerområder

Andre egnede systemer
  MasterTop 1730 – til robuste gulv med 
dampdiffusjonsegenskaper
  MasterTop 1273 – til gulv som er særlig 
motstandsdyktige overfor mekanisk og kjemisk 
belastning

De kravene som stilles til gulvbelegget i tekniske rom og 
kjellere er hovedsakelig funksjonelle. Når et 
bygningselement er i kontakt med jorden er det alltid en 
risiko for eksponering for fukt som kommer utenfra. BASF 
har gulvsystemer som tillater dampdiffusjon, noe som gjør 
dem til den ideelle løsningen, da de lar eventuell fukt 
fordampe fra underlaget uten at gulvbelegget skades. 
Dermed unngås de blærene som hyppig ses ved fukt som 
kommer opp.

MasterTop 1785 er et gulvbelegg av vannbasert 
epoxyharpiks som  er gjennomtrengelig for vanndamp.  
En annen positiv egenskap er at det tynne belegget er 
enkelt å  påføre, noe som sikrer en hurtig byggeprosess, 
også når det skal legges på store arealer. MasterTop 1785 
kan også brukes som veggmaling.

Kjellere og tekniske 
rom

*  Det rette gulvsystemet skal velges ut fra kravene til det enkelte prosjektet.

Primer

Toppbelegg: 
standard eller sklisikker 
t(R)

1

21
2
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»Tid er penger.« Da Benjamin Franklin sa dette tenkte han 
hovedsakelig på hastighet – men spesialister som bruker 
en helhetsorientert tilgang vet at produktlevetid også er 
penger! Hvis man skal foreta en velfundert vurdering av 
utgiftene til et gulvsystem er det ikke bare den første 
investeringen som skal tas med i beregningen, men også 
utgifter til vedlikehold og reparasjoner samt gulvets 
levetid. Bare på den måten kan man foreta en effektiv 
sammenligning av forskjellige typer gulvbelegg.

I slike livssyklusanalyser har våre gulvsystemer gang på 
gang bevist sin kostnadseffektivitet. Visste du at 80 % av 
de samlede utgiftene til et gulvbelegg ikke stammer fra 
leggingen av gulvet, men fra rengjøring og vedlikehold? 
Den homogene overflaten og den monolitiske vedheften til 
underlaget gjør våre gulvsystemer svært enkle å rengjøre, 
og utgiftene til vedlikehold er derfor svært lave gjennom 
hele gulvets levetid.

I tillegg til vårt økonomiske ansvar har vi som produsent  
av innendørs gulvsystemer også et ansvar for miljøet.

Våre gulvsystemer oppfyller naturligvis kravene fra AgBB 
(det tyske utvalget for helsemessig vurdering av 
byggematerialer). Helsefare forårsaket av flyktige 
organiske forbindelser som frigis fra gulvene er minimale. Vi 
sikrer at våre systemer er bærekraftige, helt fra produksjon 
av råmaterialene, via produksjon og påføring til 
avfallshåndtering. Uavhengige institusjoner bekrefter at 
mange av våre produkter er fri for løsemidler, har lave 
utslipp og inneholder en høy andel av fornybare 
råmaterialer.

Våre produkter utmerker seg ikke bare ved de 
skreddersydde funksjonelle profilene – men også ved de 
økonomiske og miljømessige fordelene. Når du velger våre 
systemer treffer du et ansvarlig valg.

Master Builders Solutions fra BASF:  
Et ansvarlig valg

Holdbarhet og kostnadseffektivitet

Polyolefi-
ner 

 

PVC 
 

Linoleum 
 

Naturgum-
mi 
 

Tre
 
 

Teppe 
(nålefilt) 

 

Keramiske 
gulvfliser

 

MasterTop 
1300- 

systemer

Forventet 
levetid 20 25 25 25 40 15 40 50

Vedlikehold 
(rengjøring)  
i €/m²

3,5 3,5 3,5 3,5 4,2 4,9 3,2 3,5

Utgifter til 
gulvbelegg i €/
m²

2,7 0,9 1,0 2,0 2,4 2,4 2,0 0,7

Kilde: BMG Engineering AG
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Vår referanse i London (Storbritannia):  
Museum of London
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