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Regupol Everroll® Kumipäällysteet

Everroll®-kumipäällysteet ovat parhaimmillaan siellä, missä tarvitaan 
pitoa, liukkauden estoa, äänen eristystä sekä kulutuskestävyyttä.

Olipa jalassasi salikengät, luistimet tai laskettelumonot, Everroll® antaa 
turvallisen pidon ja miellyttävän jouston. Regupol Everroll® on 
toimiva lattiaratkaisu kovan kulutuksen kohteisiin, kuten kuntosaleille, 
jäähallien käytävä- ja pukuhuonetiloihin, suksivuokraamoihin, 
varasto- ja myymälätiloihin.

Everrollin suosio on kestänyt jo pitkään ja se on todettu toimivaksi 
tuhansissa kohteissa ympäri maailmaa. Valmistuksessa on käytetty 
kierrätyskumia, EPDM-kumia sekä PUR-liimaa. Everroll toimii 
erinomaisesti paitsi urheilupäällysteenä, myös myymälä- tai 
näyttelytiloissa.
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Joustava ja pitävä päällyste tukee niveliä ja nivelsiteitä ja se kestää 
hyvin raskaitakin kuormia, iskuja ja pitkäkestoista kuormitusta. 
Lisäksi se vaimentaa ääntä ja parantaa tilan akustisia ominaisuuksia. 
Koska Everroll kestää myös vettä, lunta ja jäätä, se soveltuu hyvin esim. 
talviurheilukeskusten oheistiloihin. 

Everroll® on helppo asentaa ja soveltuu käytettäväksi myös lattia-
lämmityksen kanssa. Everroll® säilyttää ominaisuutensa muuttumat-
tomana vuosikausia. 

Värivaihtoehtoja on lukuisia, joista suosituimmat olemme poimineet 
varastoväreiksi. Varastorullan pituus 15 jm, leveys 1,25 m. Everrollia on 
saatavana eri paksuisina käyttökohteesta riippuen: 8 mm kestää esim. 
kuntosalilaitteiden painon ja käsipainojen kolaukset, 12 mm päällyste 
kestää myös luistimen terän tai piikkarien rasituksen.

Regupol Everroll® Kumipäällysteet



  www.unisport.com

Väri vaihtoehdot

Classic

Stone
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Väri vaihtoehdot

Vision

Basic

Endurance
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Väri vaihtoehdot

Uni 1

Uni 2



  www.unisport.com

Väri vaihtoehdot

Xtreme



  www.unisport.com

Regupol® kumilaatat täydentävät Everroll®-mattomallistoa ja 
soveltuvat kovan kulutuksen kohteisiin, kuten painonnosto- ja 
crossfitalueille.

Regupol® Kumilaatat

Regupol® Elastic Tile
• kuntosalit, painonnostoalueet ja muut kovan kulutuksen alueet
• yksivärinen homogeeninen laatta, valmistettu kierrätyskumista
• laatan koko 1000 x 500 x 43 mm, laatan keskellä valesauma
• kiinnitys toisiinsa tappiliitoksin, tarvittaessa liimalla

Regupol® Everroll Crosstile
• kuntosalit, crossfit, painonnostoalueet ja muut kovan 
  kulutuksen alueet
• yksivärinen, homogeeninen laatta, valmistettu kierrätyskumista
• laatan koko 1000 x 500 x 30 mm, laatan keskellä valesauma
• kiinnitys toisiinsa tappiliitoksin, tarvittaessa liimalla

Regupol® Everroll Multitile
• kuntosalit, cardio, crossfit, painonnostoalueet ja
  muut kovan kulutuksen alueet
• kierrätyskuminen musta pohja, pintana Regupol Everroll®
• laatan koko 1000 x 500 x 27 mm, laatan keskellä valesauma
• kiinnitys toisiinsa tappiliitoksin, tarvittaessa liimalla

Regupol® Everroll Weightlayer
• kuntosalit, painonnostoalueet ja muut kovan kulutuksen alueet
• kierrätyskuminen musta pohja, pintana Regupol Everroll®
• laatan koko 1000 x 500 x 43 mm, laatan keskellä valesauma
• kiinnitys toisiinsa tappiliitoksin, tarvittaessa liimalla


