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YDERST MILJØVENLIGT
BÆREDYGTIGT FALDUNDERLAG
HØJ MODSTANDSEVNE OVER FOR FUGT
RESISTENS FOR VÆSKER OG GASSER
STOR ELASTISK HUKOMMELSE
50% KOMPRESSIBILTET

» ØKOVENLIG PROJEKTERING
Fremtidens belægning - med omtanke på miljø, og
genbrug af naturens egne materialer.
I vores arbejde med belægninger går vi aldrig på
kompromis med kvaliteten, og den kvalitet vil vi gerne kombinere med et klimavenligt alternativ. Ved at
inddrage naturmaterialet kork i vores belægningssortiment, kan vi nu tilbyde et grønnere alternativ til den
klassiske gummibelægning. Et alternativ hvor vores
kunder ikke skal gå på kompromi med vigtige egenskaber som – faldsikkerhed, dræning og holdbarhed.

Kork er et af naturens egne vidundere. Kork kommer fra
korkegen, hvor korken sidder på træet som bark. Korken fjernes med håndkraft og korkegen regenerer ny
kork. Det gør korkegen og korken unik, da bearbejdningen af råmaterialet ikke belaster miljøet og at regenereringsprocessen er blandt de 35 største økosystemer
i verden og optager mere end 14 millioner tons CO2
årligt, hvilket er på niveau med bl.a. Amazonas.
Restmaterialet der skabes som følge af kommerciel
produktion, er her vi ser en mulighed i at benytte
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VEDVARENDE RESSOURCE.
93% GEBRUGS KORK
BLANDT DE STØRSTE ØKOSYSTEMER.
OPTAGER 14 MILLIONER TON CO2
ÅRLIGT, PÅ NIVEAU MED AMAZONAS

100% BIOLOGISK NEDBRYDELIG,
GENANVENDELIGT OG FORNYELIGT

PERMEABEL BELÆGNING
- KAN INDGÅ I
LAR-PROJEKTERING

naturens egne bæredygtige ressourcer til
fulde – ikke bare til gavn for miljøet, men også
for at kunne tilbyde ’grønne’ faldunderlag med et
naturligt æstetisk udseende. Derfor er vi stolte over
at kunne tilbyde en belægning som består af 93%
genbrugs kork.
AB korkbelægning ØKOPLAY opbygges enten som
et 1-lags eller 2-lags system. Begge løsninger har
et slidlag, der er det lag der giver belægningen sin
styrke og holdbarhed. 2-lags systemet har yderligere
et stødabsorberende lag, som tilfører belægningen
ﬂeksibilitet og elasticitet, som gør den ideel til brug
som faldunderlag. AB korkbelægning ØKOPLAY kan
fås i enten en mørk eller lys udgave.
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