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Se under overflaten 

I de fleste situasjoner gir baksidene våre deg alt 
du trenger. De fleste av teppeflisene våre leveres 
med baksiden Graphlex®, mens LVT-flisene 
(luksus-vinyl) leveres med akustikkbaksiden 
Sound Choice™. Begge er godt egnet til de 
fleste kommersielle miljøer og gir godt utprøvde 
resultater i dem. Men noen ganger kan du ha 
svært spesifikke krav – kanskje på grunn av 
måten lokalet skal brukes på, eller på grunn av 
typen undergulv du jobber med. Uansett hva du 
trenger fra baksiden, har vi det.

Alle våre baksider er resultatet av mange års 
utvikling hos vårt team av produktutviklere. For å 
forsikre oss om at de takler oppgaven, tester vi 
dem etter strenge bransjestandarder. Slik sikrer vi 
at flisene bevarer form og mål, holder seg på plass 
gjennom hele levetiden og er enkle å legge og 
modernisere.

Som alt vi lager, er baksidene konstruert med 
tanke på bærekraft. Alle våre baksider har en høy 
andel resirkulert innhold, og vår siste nyskapning, 
CQuest™Bio, inneholder biobaserte og resirkulerte 
materialer. Slik kommer vi et skritt nærmere en 
karbonnegativ løsning og Climate Take Back™-
målet vårt.

Baksiden gir et sterkt grunnlag i mer enn én 
betydning. Alle kompatible baksider for de ulike 
produktene er oppført i spesifikasjonene på 
nettsiden vår.

Når du velger gulv, tenker du sannsynligvis først på farge, design, 
mønster og tekstur. Men hos Interface anbefaler vi deg også å tenke 
på baksiden. Det er den som bidrar til å bevare gulvets utseende, 
følelse og ytelse over tid.



Et godt grunnlag
 
Uansett hvilket av Interfaces teppefliser du 
velger, gir Graphlex deg den perfekte baksiden.
Den er vår standard bakside, men det er ikke noe 
«standard» ved kvaliteten eller ytelsen.

Graphlex er en førsteklasses all-rounder. Den er 
laget av karbon-polymerisert kompositt med et lag 
glassfiber og garanterer maksimalt jevn overflate 
og stabilitet. Den er kompatibel med vårt limfrie 
TacTiles®-system og gir et solid grunnlag for 
vegg-til-vegg-gulvlegging som aldri vil forskyve 
eller krølle seg – selv ikke ved store endringer i 
temperatur og fuktighet. Det er også utformet for 
å sikre at flisene holder seg på plass selv med høy 
trafikk.

Graphlex er egnet for alle kommersielle gulv – fra 
kontorer og møtesplasser til butikker, bedrifter 
i reiselivsbransjen og utdanningssektoren. Den 
består også antistatiske tester og egner seg 
derfor for områder med følsomme datamaskiner 
og elektrisk utstyr. Og takket være den høye 
andelen resirkulert innhold bidrar Graphlex til å 
oppfylle ledende miljøsertifiseringskrav.

Graphlex®



Suveren all-rounder, 
Integrert som standard på de 

fleste av våre teppefliser



Tilbyr akustisk isolasjon 
uten fordyrende 
tilpassede underlag



Standard LVT-bakside med overlegne 
akustiske egenskaper

Akustikkbaksiden Sound Choice er utformet 
spesielt som integrert støtte for LVT-kolleksjonen 
og reduserer uønsket lyd mye mer effektivt enn 
andre harde overflater. Den reduserer trinnlyd med 
16 dB for å unngå forstyrrelser mellom gulv og rom. 
Derfor er det spesielt nyttig i kontorbygg med flere 
etasjer, så vel som på skoler, sykehus og hoteller.

Sound Choice er en standard del av LVT-flisene 
våre og tilbyr lydisolering uten kostnadene knyttet 
til legging av egne underlag.

Sound Choice™



CQuest™Bio

CQuest™Bio – vår nye bakside laget med 
karbonnegative materialer

Takket være materialvitenskap har vi med
nytenkning og innovative materialer skapt
CQuest™Bio - en bakside med mye lavere 
karbonavtrykk. 

Først la vi til nye biobaserte materialer og mer
resirkulert innhold. Deretter målte vi hvordan
materialene påvirker karbonavtrykket. De nye
materialene, målt på fristående basis, er netto
karbonnegative og reduserer karbonavtrykket vårt
kraftig.

www.interface.com/cquest



Karbonnegative materialer



Lagrer mest karbondioksid. 



CQuest™BioX

CQuest™BioX 

Baksiden vår som lagrer mest karbondioksid. 
Den består av samme Materialoppbygning som 
CQuest™Bio, men med en høyere konsentrasjon 
av karbonnegative materialer.

De karbonnegative materialene i CQuest™BioX-
baksiden, i kombinasjon med spesialgarn og 
tuftingsprosesser, resulterer i en karbonnegativ 
teppeflis.

www.interface.com/cquest



SONE®

Bedre akustikk 

Forbedre akustikken med SONE® , en integrert 
bakside som er kompatibel med et stort utvalg 
av våre teppekolleksjoner. Vi har utviklet den for 
lokaler med mer komplekse akustiske behov 
– for å hjelpe folk med å konsentrere seg eller 
kommunisere lettere. 

Med en lydabsorbasjonsverdi på opptil αw  0,40 
og trinnlydsreduksjon opp til 33 dB reduserer 
SONE støynivået betraktelig. Den er den 
perfekte baksiden for åpne kontorer, bibliotek og 
hotellkorridorer der god akustikk er svært viktig.

SONEs base består av 98 prosent resirkulert 
polyesterfilt, som er laget av resirkulerte PET-
flasker. I tillegg til de gode akustiske egenskapene 
gir dette også enda mer komfortable gulv. I tillegg 
er den økonomisk i store lokaler og lett å legge, 
med minimale forstyrrelser.

Merk: SONE kan ikke brukes sammen med 
TacTiles, og bør monteres med antiskli-lim. 



Et valg for forbedret akustikk 
hvor det er behov for å holde 

støynivået på et minimum 



Ekstra grad av akustisk 
isolasjon og komfort 
under foten



ReCushion Bac®

Ekstra komfortabelt gulv

ReCushion Bac gir ekstra beskyttelse og støtte 
i områder der lydisolering og komfort er spesielt 
viktig.

Den består av 3 mm polymerisert skumplast med 
lukkede celler (85 prosent resirkulert innhold) 
mellom to lag Graphlex. ReCushion Bac gir bedre 
lydabsorpsjon og blir ikke sammenklemt eller 
flattrykt selv med stor trafikk. Den høye andelen 
resirkulert materiale i skumplasten bidrar også til å 
øke gulvets totale bærekraft.

Du kan spesifisere ReCushion Bac til mange 
av våre teppekolleksjoner – for svært robuste, 
antistatiske gulv med ekstra termisk og akustisk 
komfort og en luksuriøs mykhet.



Interlay®

En fleksibel løsning for komfort                         
og akustikk 

Med Interlay får du det høyeste nivået av 
akustikk og ergonomisk komfort. Det er et robust 
undergulvsystem for løslegging, og er utviklet for 
bruk under Interface teppeflisene. De leveres i 50 
x 50 cm store fliser, slik at du kan bruke dem i et 
helt rom eller i mindre områder og få fordelene 
akkurat der du trenger dem.

Interlay består av to bitumen-lag med skumplast 
imellom, slik at lyder absorberes og trinnlyd 
dempes. Med en trinnlydsreduksjon på opptil 
32 dB og en lydabsorpsjonsverdi på opptil αw 
0,30, avhengig av produktet det brukes sammen 
med, er Interlay et svært effektiv tiltak mot dårlig 
akustikk i alle slags rom. Og materialet det er 
laget av (som inneholder resirkulert innhold), gir 
bedre mykhet og termisk komfort. 

Det er enkelt å montere Interlay, og fordelene 
varer lenge – når teppet må skiftes ut, er Interlay 
fortsatt i flott stand. Du kan bruke dem igjen og 
igjen og glede deg over mer komfort og mindre 
støy i lang tid fremover.

Merk: Interlay kan ikke brukes sammen med våre 
LVT-produkter.



Gir høy grad av 
akustisk, temperatur og 

ergonomisk komfort





Enkel installasjon med TacTiles®

Kombinasjonen av fleksibilitet og gode 
miljømessige kvaliteter gjør at TacTiles® passer 
perfekt med våre modulære gulv.

Baksiden på teppeflisene våre sitter godt på 
gulvet. Med TacTiles fester flisene horisontalt, 
noe som skaper et «flytende gulv», som hverken 
krymper eller utvider seg. Slik eliminerer vi behovet 
for lim. Det betyr ingen skader på undergulvet, og 
du slipper klissete søl under installeringen. Kort 
fortalt gjør TacTiles at leggingen av teppeflis blir 
enkel, rask og fri for søl.



www.interface.com
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