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Titta under ytan 

Oftast har våra standardbaksidor allt du behöver.
Vi förser de flesta av våra textilplattor med en
Graphlex®-baksida och våra LVT (lyxvinylplattor)
har akustikbaksidan Sound Choice™. Båda är
väl lämpade för de flesta kommersiella miljöer
och har visat sig prestera där. Men ibland kanske
du har mycket specifika krav – beroende på
hur utrymmet ska användas, eller vilket 
undergolv man arbetar med. Oavsett vilken typ av 
baksida du behöver, så har vi den.

Alla våra underlag är resultatet av många års
utveckling av vårt forskningsteam som jobbar
med produktmaterial. Vi testar enligt omfattande
branschnormer för att säkerställa att de gör sitt
jobb – att måtten på dina plattor inte ändrar sig,
att de ligger på plats hela sin livslängd och att de
är lätta att passa in och bytas ut.

Liksom med allt vi gör, har vi utformat våra 
baksidor med tanke på miljömässig hållbarhet. 
Alla innehåller mycket återvunnet material, och 
i vår senaste innovation, CQuest™Bio, används 
biobaserat och återvunnet material, som tar oss 
ett steg närmare negativa koldioxidutsläpp och 
vårt uppdrag Climate Take Back™.

Våra baksidor utgör en stabil grund på mer än 
ett sätt. På vår webbsida hittar du de kompatibla 
produkterna för varje baksida.

När du väljer golv funderar du förmodligen först på färg, design,
mönster och material. Men vi på Interface tycker att du också ska 
tänka på baksidan – för det är den som bidrar till att golvet behåller 
sitt utseende och sin funktion länge.



En utmärkt grund
 
Oavsett vilken av Interfaces Textilplattor du väljer, 
är Graphlex troligen det perfekta underlaget. Det 
är vår standardbaksida, men den är inte “standard” 
när det gäller att beskriva dess kvalitet eller 
prestanda.

Graphlex är utmärkt för mångsidig användning.
Den är tillverkad av en koldioxid-polymeriserad
komposit med ett lager glasfiber och garanterar
maximal stabilitet och att ytan förblir slät och
platt. Den fungerar tillsammans med vårt limfria
TacTiles®-system och utgör en stabil grund
för heltäckningsinstallationer som aldrig blir
deformerade, skrynkliga eller buckliga – inte
ens under extrema förändringar av temperatur
och luftfuktighet. Den är också utformad för att
säkerställa att plattorna ligger på plats, även vid
flitig användning.

Graphlex är alltså lämplig för alla kommersiella
lokaler – från kontors- och konferensutrymmen
till detaljhandel, hotell- och restaurang liksom
för utbildningslokaler. Den är även testad för
att vara antistatisk och kan alltså användas i
utrymmen med känslig dator- och elutrustning.
Och Graphlex, med sitt höga innehåll av
återvunnet material, kommer att ligga bra till i
certifieringsprogram för gröna byggnader.

Graphlex®



Enastående helhet, 
integrerad som standard i de 

flesta av våra textilplattor



Erbjuder ljudisolering 
utan att behöva extra 
underläggsmaterial



Vår standardbaksida för LVT-plattorna,  
med överlägsen akustik

Sound Choice, som designats specifikt för att
vara en integrerad akustikbaksida för vår LVT 
kollektion, bidrar till att golvet kan dämpa oönskat 
ljud mycket mer effektivt än andra hårda ytor. Det 
minskar i synnerhet stegljud med 16 dB vilket gör 
att störningar mellan golv och rum undviks. Det är 
därför särskilt användbart i kontorsbyggnader med 
flera våningar, liksom i utbildnings-, hälso- och 
sjukvårds- samt hotellmiljöer.

Eftersom Sound Choice är en standardkomponent 
i våra LVT-plattor, får man ljudisolering utan att 
behöva extra underläggsmaterial.

Sound Choice™



CQuest™Bio – vår nya baksida, tillverkad 
av koldioxidnegativa material

Vårt syfte är att minska koldioxidavtrycket i våra 
miljöer. 

Vi har låtit oss vägledas av materialvetenskap 
och infört nytänkande och innovativa nya material 
för att tillverka baksidor med mycket lägre 
koldioxidavtryck.

Vi började med att tillsätta nya biobaserade 
material och mer återvunnet innehåll i våra 
baksidor. Därefter mätte vi hur dessa material 
påverkar koldioxidavtrycket. Dessa nya material, 
mätta separat, är netto koldioxidnegativa vilket 
reducerar vårt koldioxidavtryck avsevärt. 

www.interface.com/cquest

CQuest™Bio



Vår nya baksida, tillverkad av 
koldioxidnegativa material



Baksidan som lagrar mest koldioxid



CQuest™BioX

CQuest™BioX 

De koldioxidnegativa materialen i CQuest™BioX-
baksidan, i kombination med särskilda garner och 
tuftningsprocesser, resulterar i en koldioxidnegativ 
textilplatta.

Vår baksida som lagrar mest koldioxid. Tillverkad 
av samma material som CQuest™Bio men med 
högre koncentration av koldioxidnegativt material.

www.interface.com/cquest



SONE®

Förbättra akustiken

Förbättra akustiken med SONE®, en integrerad 
baksida som fungerar tillsammans med en lång 
rad av våra textilplattor. Vi har utformat den för 
miljöer med mer komplexa akustiska behov – för 
att hjälpa människor att koncentrera sig eller att 
kommunicera lättare med varandra. 

Med en ljudabsorptionsfaktor på upp till 0,40 αw  
och reducering av bullerljud med upp till 33 dB, 
sänker SONE bullernivån betydligt. För öppna 
kontor, bibliotek och hotellkorridorer där akustiken 
är viktig, är detta den perfekta baksidan.

Strukturen av SONE innehåller 98 % återvunnen
polyesterfilt, tillverkad av återvunna PET-flaskor,
som bas. Förutom de utmärkta akustiska
egenskaperna, är den också behaglig att gå på.
Den är dessutom ekonomisk att använda på stora
ytor och lätt att lägga in med minimal störning av
pågående verksamhet.

Notera att SONE inte kan användas tillsammans
med TacTiles, utan ska installeras med häftlim.



Förbättra akustiken 
där buller behöver hållas 

till ett minimum 



Extra lager av 
ljudisolering och 
gångkomfort



ReCushion Bac®

Extra gångkomfort

För områden där ljudisolering och gångkomfort 
är särskilt viktigt, ger ReCushion Bac extra skydd 
och stöd.

ReCushion Bac, som tillverkas av två lager av 
våra Graphlex-baksidor med ett mellanliggande 
3 mm tjockt skikt av polymeriserat skum 
med slutna celler (85 % återvunnet material) 
erbjuder överlägsen ljudabsorption och motstår 
sammanpressning och tillplattning även vid hög 
belastning. Och tack vare att den innehåller en 
hög halt återvunnet skum, bidrar den även till att 
öka den övergripande miljömässiga hållbarheten 
hos golvet.

Du kan beställa ReCushion Bac till många 
av våra textila golvplattor för att få ett mycket 
tåligt, antistatiskt golv med extra värme- och 
akustikkomfort. Den extra gångkomforten ger en 
lyxigare och mjukare känsla.



Interlay®

En flexibel lösning för komfort                        
och akustik 

Den bästa akustiska och ergonomiska
komforten får du med Interlay, ett löst liggande,
motståndskraftigt undergolv avsett att läggas
under Interface textilplattor. Vi levererar det i
50 x 50 cm-plattor, som du kan använda till ett
helt rum eller bara till mindre avgränsade områden
och känna fördelarna precis där du behöver dem.

Interlay, som tillverkas av två bitumenlager med 
ett mellanliggande skumskikt, absorberar ljud och 
dämpar buller. Med en bullerminskning på upp 
till 32 dB och en ljudabsorptionsfaktor på upp till 
0,30 αw, beroende på vilken produkt det används 
med, är Interlay mycket effektivt för att bekämpa 
dålig akustik inomhus. Dess konstruktion (som 
består av återvunnet material) förbättrar även 
gång- och värmekomforten. 

Interlay är lätt att installera och har fördelar som
varar länge. När själva textilplattan behöver 
ersättas är Interlay fortfarande fullt 
funktionsdugligt. Du kan återanvända det om och 
om igen, och njuta av mer komfort och mindre 
buller under lång tid framöver.

Notera att Interlay inte kan användas med våra 
LVT-produkter.



Levererar den bästa 
akustiska, värme- och 

ergonomiska komforten



Tactiles är den 
perfekta lösningen 

för våra textilplattor



Enkel installation med TacTiles®

Kombinationen av flexibilitet och fantastiska 
miljöegenskaper gör TacTiles® till den perfekta 
lösningen för våra textila golv.

På det här viset kan vi helt eliminera behovet 
av lim, och slippa åverkan på undergolvet. 
Installationen blir därmed snabb och enkel med 
TacTiles.

TacTiles installationssystem

• Kvadrater om 75 x 75 mm

• Tillverkade av PET (som läskflaskor)

• Lådor om 500 TacTiles (vikt 1 kg)

• Ingen tork- och väntetid

• Nästintill noll VOC

• Orsakar inga skador på underlaget

• Tål fukt och temperaturvariationer

• Enkelt att byta ut en platta

• Inga restprodukter på textilplattan



www.interface.com
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