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EVA Mobilgulv
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Fremstillet af opskummet Ethylen-vinylacetat.
Hårdt, men samtidig stødabsorberende, bøjelig og komfortabelt.
Ideelt til anvendelse i fortelte og telte m.v.
Bøjer sig i bløde buer efter underlaget og medvirker dermed til udjævning af samme.
• Stramme puslespilssamlinger sikrer, at pladerne ikke tander i højden ved ujævne underlag.
• Nem montage uden anvendelse af specialværktøj.

Puslespilssamlinger
sikrer en stabil gulvflade

Egenskaber:
• Format: Brutto 1.060x1.060x22 mm / netto 1.000x1.000x22 mm.
• Varmt/Isolerende: Opskummet materiale med lav varmeledningsevne.
• Lav vægt: ca. 4,5 kg/m2 - medfører at gulvet kan medtages i campingvognen.
• Så hårdt, at stole og møbler står stabilt og normalt ikke efterlader nedtrykningsmærker.
• Nem montage: Samles ved hjælp af puslespilssamlinger og monteres uden limning til underlaget.
Tilskæring kan foretages med Stanley-kniv.
• Hurtig montage: Ca. ½ time. Første gang må dog påregnes yderligere ca. 1 time grundet
tilskæringsarbejdet.
• Rengøringsvenlig - glat overflade.
• Lukket cellestruktur, som ikke absorberer vand.
• Vendbart - begge sider kan anvendes.
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ErgoFloor
Montagevejledning

EVA Mobilgulv for fortelte m.v.
A) Udlæg først gerne en pressenning på arealet, hvor EVA-Mobilgulv skal monteres. Herved reduceres rengøringsbehovet efter optagning af gulvet.
B) Start udlægningen i et hjørne mellem gavl og langside af forteltet. Lad beskyttelseskanten sidde
på de 2 sider som støder op mod gavl og langside. Fold græskanten ind under gulvet.
C) Fortsæt derefter langs langsiden og tilskær om nødvendigt mod gavlen.
D) Monter nu de næste rækker. Husk at lade beskyttelseskanten sidde på de sider som støder op
imod en gavl.
E) Tilskær om nødvendigt den sidste række som lægges ind mod campingvognen.
F) Gulvfladen kan nu anvendes direkte som gulvbelægning eller forsynes med et tæppe.
God fornøjelse
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