
Et fugefrit polyurethangulv (PU) er velegnet som akustikgulv og 
er samtidig et særdeles slidstærkt gulv. Gulvene er vandtætte og 
kan derfor anvendes overalt i din bolig, butik, café eller øvrige 
virksomhedstyper. De slidstærke PU gulve er rengøringsvenlige, 
resistente over for kemikalier og tåler høje temperaturer.
PU-gulve kan udføres i et væld af farver og anvendes ofte, når der 
stilles krav til et komfortabelt, fugefrit og rengøringsvenligt blødt 
gulv med en stødabsorberende overflade.

Betydelig bedre akustik 
og øget velvære

https://komfortgulve.dk/


Smerter i ryggen og ondt i hovedet

OPTIMAL AKUTSTIK OG KOMFORT

Når man dagligt går på et hårdt gulv, udsættes særligt hoften og ryggen 
for en stor belastning. Denne belastning opstår, når vores hæle rammer 
gulvet og sender en energi op gennem kroppen. Akustikken er også tit en 
udfordring, fordi boliger indrettes med store rum og hårde overflader som 
stål, glas, fliser og klinker.

Forestil dig så et gulv med en affjedring, der nærmest opleves som et 
“gummigulv”. Et gulv der forbedrer akustikken i rummet, samtidig med at 
gulvet har en behagelig og komfortabel overflade.

Vores polyuretangulve er fugefri gulvoverflader, hvor funktionalitet og design 
mødes i én samlet løsning – individuelt tilpasset dine behov og boligens 
farver. Fordi overfladen er fugefri, er gulvene rengøringsvenlige og særdeles 
slidstærke.





Støjdæmpende effekt giver 

øget daglig komfort
En blød og behagelig overflade
Med et komfortgulv af polyurethan (PU) vil du, på 
grund af materialets særlige egenskaber, opleve et 
gulv med en blød og behagelig overflade.

Fugefri og rengøringsvenlige overflader
Vores komfortgulve af PU er fugefri og derfor 
særdeles velegnede til rum og miljøer, hvor der 
stilles høje krav til hygiejne samt en effektiv og 
nem rengøring.

Komfortgulve i et væld af farver
Vi kan tilbyde individuelle farver og løsninger til 
både erhverv og private, der ønsker en slidstærk, 
vandtæt og støjfri gulvløsning inkl. logoer, 
budskaber eller andre markeringer.

Polyurenthangulve er velegnede til
 · Boliger og fritidshuse
 · Børnehaver, vuggestuer, skoler og institutioner
 · Butikker, kontormiljøer og showrooms
 · Café og restauranter
 · Hospitaler og laboratorier
 · Lager, garager og produktionslokaler
 · Tandlæger og klinikker
 · Sportsarealer

ET POLYURETHANGULV SIKRER GOD AKUSTIK



Behagelige gulve i slidstærkt, 

rengøringsvenligt og råt look
Rengøring og pleje af et polyurethangulv er 
både hurtigt og nemt. Det fugefri gulv skal blot 
vaskes med almindeligt sæbevand, som en del 
af rengøringen. Du behøver derfor ikke tænke 
meget over, hvordan du holder gulvet rent. 

I en travl hverdag er det et godt og komfortabelt 
gulvvalg til din bolig, så din sparsomme tid ikke 
skal gå med rengøring og vedligeholdelse af 
gulve.



Showroom Sjælland
Stensmosevej 24 P, 2620 Albertslund

Showroom Jylland og Fyn
Bavnevej 32, 6580 Vamdrup

    

Læs mere på  

komfortgulve.dk

Concrete Lavender Marine Mint

New York Ocean Old Pink Pistacie

Sand Skiffer Stone Stratus
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Farverne er vejledende. Du er altid velkommen til at se dem i vores showroom efter aftale.

https://komfortgulve.dk/
https://komfortgulve.dk/

