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Se under overfladen 

I de fleste situationer giver vores standardbagside 
dig alt, hvad du behøver. Vi leverer de fleste af 
vores tæppefliser med Graphlex®-bagside, og 
vores LVT (luksusvinylflise) kommer med den 
akustiske bagside Sound Choice™. Begge er 
velegnet til de fleste kommercielle miljøer og 
har vist sig at kunne præstere i dem. Men nogle 
gange kan man have meget specifikke behov 
– måske på grund af den måde rummet skal 
benyttes på, eller på grund af den type undergulv 
du arbejder med. Uanset hvilke ønsker du har til 
din bagside, så kan vi opfylde dem.

Alle vores bagsider er et resultat af mange års 
udvikling udført af vores forskningsteam for 
produktmaterialer. Og vi tester dem i forhold til de 
strenge industristandarder for at sikre, at de gør 

deres arbejde – at holde dine fliser dimensionelt 
stabile, på deres plads i hele deres levetid og gøre 
dem nemme at tilpasse og vedligeholde.

Ligesom alt andet vi laver, er vores bagside 
designet med tanke på bæredygtighed. De har 
alle et højt indhold af genbrugt materiale, og 
vores seneste nyskabelse, CQuest™Bio, bruger 
biobaserede samt genanvendte materialer, hvilket 
bringer os et skridt nærmere til en CO2-negativ 
løsning og vores “Tag klimaet tilbage”-mission.

Vores bagside giver et stærkt fundament på mere 
end én måde. Alle kompatible bagsider for hvert 
enkelt produkt er anført i specifikationerne på 
vores hjemmeside.

Når du vælger gulvbelægning, går dine første tanker sandsynligvis på 
farven, design, mønster og tekstur. Men hos Interface opfordrer vi dig 
også til at overveje bagsiden – fordi det er det, som hjælper med at 
bevare det langvarige udseende, følelsen og gulvets egenskaber.



Et godt fundament
 
Uanset hvilket af Interfaces modulære tæpper 
du vælger, vil Graphlex sandsynligvis udgøre den 
perfekte bagside. Det er vores standardbagside, 
men der er intet “standard” over kvaliteten eller 
ydeevnen.

Graphlex er et fremragende og alsidigt produkt. 
Med sin fremstilling af et CO2-polymeriseret 
kompositmateriale med et lag af fiberglas får du 
garanti for maksimal fladhed og stabilitet. Det er 
kompatibelt med vores limfri TacTiles®-system 
og udgør det solide fundament for væg-til-væg-
installationer, der aldrig vil blive skæve, krøllede 
eller hvælvede – selv ikke under ekstreme 
ændringer i temperatur og fugtighed. Det er også 
formuleret til at sikre, at fliserne forbliver på plads, 
selv med meget brug.

Så Graphlex er velegnet til alle 
kommercielle installationer – fra kontorer og 
konferenceområder til detailbutikker, hospitaler 
og uddannelsesinstitutioner. Og det klarer også 
antistatiske test, så det er velegnet til områder 
med følsomt computer- og elektronikudstyr. 
Graphlex har også et højt genbrugt indhold og kan 
bidrage til certificering af miljøvenlige bygninger.

Graphlex®



Super all-round 
bagside er standard på 

alle vores tæppefliser



Akustik bagside som er 
integreret i produktet, 
uden merudgifter



LVT-standardbagsiden med overlegne 
akustiske egenskaber 

Den akustiske Sound Choice-bagside er designet 
specielt som integreret bagside til vores LVT-
kollektion og hjælper din gulvbelægning med at 
reducere uønsket lyd meget mere effektivt end 
andre hårde overflader. I særdeleshed mindsker 
det trinlyd med 16 dB for at undgå forstyrrelser 
mellem gulve og rum. Så det er specielt nyttigt i 
fleretagers bygninger, samt inden for uddannelse, 
sundhed og hotelbranchen. 

Sound Choice er standardkomponent til vores 
LVT-fliser og giver akustisk isolering uden 
omkostninger til montering af underlag. 

Sound Choice™



CQuest™Bio

CQuest™Bio - vores nye bagside fremstillet 
med CO2-negative materialer

Vi er på en mission for at sænke CO2 i dit miljø. 
Vejledt af materialevidenskab har vi tilføjet 
nytænkning og innovative nye materialer til at lave 
bagsider med et meget lavere CO2-fodaftryk.

Først tilføjede vi nye biobaserede materialer og 
mere genanvendt indhold til vores bagside.

Derefter målte vi, hvordan disse materialer 
påvirker CO2-fodaftryk. Disse nye materialer, målt 
på en selvstændig basis, er netto CO2-negative - 
hvilket reducerer vores CO2 aftryk i høj grad.

www.interface.com/cquest



CO2-negativ materialer



Bagsiden, der oplagrer 
mest muligt CO2. 



CQuest™BioX

CQuest™BioX 

Vores bagside som indkapsler mest CO2. Det er 
det samme materiale valg, som CQuest™Bio, men 
med et højere koncentreret indhold CO2 negative 
materialer.

De CO2-negative materialer i CQuest™BioX-
bagsiden, i kombination med specialgarn og 
tuftningsprocesser, resulterer i en CO2-negativ 
tæppeflise.

www.interface.com/cquest



SONE®

Forbedrer akustikken

Du kan forbedre akustikken med SONE®, en 
integreret bagside, der er kompatibel med en bred 
vifte af vores modulære tæpper. Vi har udviklet 
den til de rum, der har mere komplekse behov 
i forhold til akustik – for at hjælpe folk med at 
koncentrere sig eller kommunikere lettere. 

Med en absorptionsværdi på op til αw  0,40 
og reduktion af strukturlyd med op til 33 dB 
får SONE støjniveauerne til at falde betydeligt. 
For åbne kontorlandskaber, biblioteker eller 
hotelkorridorer, hvor den akustiske komfort er 
afgørende, er det den ideelle tæppebagside.

SONE’s konstruktion bruger en 98 % genbrugt 
polyesterfiltbase, der er fremstillet af genbrugte 
PET-flasker. Ud over dets fremragende akustiske 
egenskaber øger det også komforten under 
fødderne. Og det er økonomisk på store områder 
og nem at tilpasse med minimal forstyrrelse.

Bemærk, at SONE ikke er kompatibel med TacTiles 
og skal monteres med “skridsikkert” klæbemiddel. 



Forbedret akustik mulighed, til 
der hvor støjen skal dæmpes 

så meget som muligt



Forbedret akustik med 
ekstra gang komfort



ReCushion Bac®

Ekstra komfort under fødderne 

I områder, hvor akustikisolering og komfort under 
fødderne er særligt vigtigt, giver ReCushion Bac 
ekstra niveauer af beskyttelse og støtte.

ReCushion Bac er fremstillet af to lag af 
vores Graphlex-bagside med et 3 mm lag 
af polymeriseret skum med lukkede celler 
(85 % genanvendt indhold) imellem og giver 
fremragende lydabsorption og er modstandsdygtig 
mod at blive knust og fladt, selv med intens 
brug. Med et højt indhold af genbrugsmaterialer 
i skummet er det også med til at øge den 
overordnede bæredygtighed af gulvbelægningen.

Du kan vælge ReCushion Bac på mange af vores 
modulære tæpper for at få en meget stærk, 
antistatisk gulvbelægning med ekstra termisk 
og akustisk komfort – og en luksuriøs blød 
fornemmelse.



Interlay®

En fleksibel løsning for komfort                         
og akustik

Interlay giver de højeste niveauer af akustisk og 
ergonomisk komfort og er et løst lagt og stærkt 
undergulvssystem, der er designet til installation 
under dine tæppefliser fra Interface. Vi leverer det 
i fliser på 50 x 50 cm, så du kan bruge det i et 
helt rum eller begrænse det til mindre definerede 
områder og mærke fordelene, hvor du har brug for 
dem.

Med sin fremstilling i to bitumen-lag med 
et skumlag imellem absorberer Interlay lyd 
og dæmper støj fra stød. Med en reduktion 
af strukturlyd på op til 32 dB og en 
lydabsorptionsværdi på op til αw 0,30, afhængigt 
af det produkt, det bruges sammen med, er 
Interlay en meget effektiv måde at bekæmpe 
dårlig akustik i ethvert interiør. Dets konstruktion 
(som indeholder genanvendt indhold) forbedrer 
også blødheden under fødderne og giver termisk 
komfort.

Interlay er nem at installere og har holdbare 
fordele – så når dit tæppe skal udskiftes, vil 
Interlay stadig kunne bruges. Du kan genbruge 
det igen og igen med mere komfort og mindre støj 
godt ind i fremtiden

Bemærk, at Interlay ikke er kompatibel med vores 
LVT-produkter.



Tilbyder god 
akustik, isolering og 
ergonomisk komfort





Kombinationen af fleksibilitet og fantastiske 
miljømæssige egenskaber gør, at TacTiles® passer 
perfekt til vores modulære gulvbelægning.

Med TacTiles kan man skabe et “flydende gulv” af 
tæppefliser, og det hverken krymper eller udvider 
sig. Og derved er det ikke behov for lim. Ingen 
skader på undergulvet og intet klæbrigt rod under 
lægningen. Sagt med andre ord gør TacTiles det 
nemt, hurtigt og rent at lægge tæppefliser.

Nem installation med TacTiles®



www.interface.com

Europe, Middle East & Africa 

AE +971 (0)4 8189077
AT +43 1 8102839
BA +387 33 522 534 
BE +32 2 475 27 27
BG +359 2 808 303
BY +375 17 226 75 14
CH +41 44 913 68 00
CZ +42 0 233 087 111
DE +49 2151 3718 0 
DK +45 33 79 70 55
ES +34 932 418 750
EG  +(202) 3760 7818
FR +33 1 58 10 20 20 
GR +30 211 2120820 
HR +385 14 62 30 63
HU +36 1 349 6545 
IE +353 1 679 8466
IL  +972 546602102
IT +39 02 890 93678
KZ +7 495 234 57 27
NL +31 33 277 5555
ME  +381 11 414 92 00
MK +389 2 323 01 89
NO +47 23 12 01 70
PL +48 500 151 101
PT +351 217 122 740 
RO +40 21 317 12 

40/42/43/44
RS +381 11 414 92 00
RU +7 495 234 57 27
SA +966 554622263 
SE 08-241 230
SK +421 911 104 073 
SI  +386 1 520 0500
 +386 8 20 54 007
TR  +90 212 365 5506
UA +38(044)238 27 67
UK +44 (0)800 3134465
ZA +27 11 6083324

Carbon Neutral Floors™

S
ep

te
m

be
r 2

02
0


