En presentation av alla
våra produkter
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Aprobo AB - ett företag med mervärde
Aprobo AB bildades i februari 1995 med inriktning på akustik och golvprodukter.
I denna broschyr vill vi visa hela vårt utbud av produkter då säkert många bara känner oss via
tex Decibel Concept men inte övrigt sortiment, … eller tvärt om.
Vi satsar i huvudsak på egna varumärken innehållande kvalitativa produkter och kompletta lösningar som vi kombinerar
med bred kunskap, miljötänkande och god service.
Vi prioriterar kvalitet och service. Detta är viktigt i vår strävan att kunna erbjuda rätt lösning på rätt plats till våra kunder.
Vår hemma marknad finns inom Skandinaviens gränser, men på senare tid finns en stor internationell satsning inom
Decibel Concept via vårt dotterbolag Aprobo International AB.
Vår marknadsföring bygger till stor del på samarbete med föreskrivande led tex akustiker, byggkonsulter och arkitekter
men även nära samarbeten med olika typer av entreprenörer inom byggsektorn.
Vårt huvudkontor ligger i hjärtat av Skåne med filialer i Stockholm och Halmstad samt ett försäljningskontor på Danska
Sjaelland.
I en värld med ständigt ökad konkurrens och ett till synes outtömligt utbud av nya volymprodukter med förutbestämt
”bäst-före-datum”, så är vi stolta att driva ett företag med andra värderingar, där funktion, design och hållbarhet står i
fokus.
Välkommen till oss på Aprobo AB
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BASTA

Följ oss på sociala medier

Internationell marknad
Vårt Decibel Concept bygger på över 30 års erfarenhet hur
man löser akustikproblem i golv och bjälklagskonstruktioner.
Behovet av akustikåtgärder till följd av akustikkrav
inom byggnation, finns överallt i världen. Vi har följt
utvecklingen noga under flera år och nu arbetar vi med flera
samarbetsparter för en internationell spridning av Decibel
Concept till en rad europeiska länder men även till fjärran
marknader som tex Dubai, Oman, Nigeria USA etc där
intresset för akustik är stort.

Hög servicegrad
Vi eftersträvar att i alla lägen kunna erbjuda våra kunder
en bra service. För oss innebär detta en god lagerhållning
för snabba leveranser men också kunna erbjuda kunden
betydligt mer än en produkt. Här eftersträvar vi att erbjuda en
bred kunskap i ämnen som kan vara viktiga för produktens
funktion som t.ex. klimatpåverkan, egenskaper för olika
bjälklagstyper etc.
Vi eftersträvar att erbjuda kunden den mest effektiva
konstruktionen/produkten för ett specifikt projekt.

Utveckling
Vi står aldrig still i strävan att utveckla våra produkter och
konstruktionslösningar. Dyker det upp nya golvprodukter
eller bjälklagstyper så sätter vi igång utveckling mot effektiva
lösningar. Ett bra exempel är de homogena träbjälklagens
(KLT) framfart i och med CO2 debatten. Ingen hade ett
effektivt upplägg för de akustiska kraven. Under drygt ett
år av tester och utveckling så har vi nu färdiga kompletta
konstruktionslösningar inom Decibel Concept för olika
ljudklasser då man skall bygga bostäder, skolor, kontor och
hotell. Läs mer på www.aprobo.com

Miljö
Miljöaspekten för våra produkter har hög prioritet. Vi arbetar
ständigt med förbättrande åtgärder och inte minst då vi talar
om Decibel Concept som nu säljs internationellt där miljö
kraven kan variera inom gränsvärden, dokumentation och
typgodkännande. För att utföra vår miljödokumentation och
interna bedömning så anlitar vi externa miljökonsulter med
gedigen utbildning i ämnen. Detta för att kunna ge en så
detaljerad och transparent bild över våra produkters innehåll
åt de företag och instanser som sedan gör bedömningarna.
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Decibel Concept
Det har hänt väldigt mycket sedan vi startade Decibel produkterna 1988. Vår kunskap kring
produkternas egenskaper har växt i takt med alla de tester som löpande utförts genom åren.
Detta har lett till nya förbättringar inom såväl akustik som miljöpåverkan.
Drivkraften för oss har varit det ökande behovet av
effektiv akustikförbättring och nya miljökrav
som vi eftersträvar. Senaste exemplet är vårt
omfattande utvecklingsarbete för de homogena
träbjälklagen (KLT) där det tidigare saknades kunskap
och effektiva lösningar för att uppnå olika ljudkrav. Idag
erbjuder vi här en rad konstruktionslösningar för olika
typer av byggnation tex bostäder, skolor, kontor och
hotell.
Att lösa akustiska problem är inte alltid lätt eftersom
det finns många faktorer att ta hänsyn till.
Först och främst givetvis de konstruktiva aspekterna,
men även bygghöjder, produktkombinationer och
kostnader spelar in. Okunskap tillsammans med en
komplicerad vetenskap gör inte heller situationen
enklare.
Med våra olika Decibel produkter har vi genom
åren skapat en rad olika konstruktioner med olika
golvmaterial och avjämningsmassor, för att på så sätt
erbjuda enkla, effektiva och välbeprövade lösningar
på olika akustikproblem. Till detta erbjuder vi en
seriös konsultation om vad vi och våra produkter kan
åstadkomma, baserat på en mångårig erfarenhet.
Paketlösningen kallar vi Decibel Concept. I denna
broschyr finner du de olika produkterna som ingår i
konceptet.

DECIBEL 4
Lätt träkonstruktion

Dwellings
Valfritt golvmaterial
Avjämning
40 mm
dB - Kantlist

DECIBEL4

CLT Bjälklag
180 mm

Akustiktak
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Decibel 1
Denna är avsedd att kombineras
med 2.5 mm linoleum men kan även
användas i kombination med Terrazzo
och textila golv. Produkten kan även användas i vår
SoundSeal konstruktion.
Kontakta oss för mer information eller besök
www.aprobo.com där du finner all information.
Tjocklek: 3.0 mm Volym/rulle: 15.07 m2
Bredd: 1.37 m Vikt/rulle:
34.7 kg
Längd: 11.0 m Vikt/m2:
2.3 kg

Decibel 2
Denna är avsedd att kombineras med
lamellparkett men kan även användas i
kombination med textila golv eller ingå i
vår SoundSeal konstruktion.
Tjocklek: 5.0 mm Volym/rulle: 15.07 m2
Bredd: 1.37 m Vikt/rulle:
45.4 kg
Längd: 11.0 m Vikt/m2:
3.0 kg

Decibel 3
Denna är avsedd att ingå i vår
SoundSeal konstruktion vilket innebär
att den integreras i bjälklaget permanent
genom att avjämningsmassa eller betong appliceras
ovan.
Tjocklek: 10.0 mm Volym/rulle: 10.96 m2
Bredd:
1.37 m Vikt/rulle:
46.4 kg
Längd:
8.0 m Vikt/m2:
4.23 kg
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Decibel 4
Denna är avsedd att ingå i vår
SoundSeal konstruktion vilket innebär
att den integreras i bjälklaget permanent
genom att avjämningsmassa eller betong appliceras
ovan. dB4 är speciellt lämpad för träbjälklag där dess
förmåga att hantera lågfrekventa problem är extremt
effektiv.
Tjocklek: 12.0 mm Volym/rulle: 10.96 m2
Bredd: 1.33 m Vikt/rulle:
44.5 kg
Längd:
8.2 m
Vikt/m2:
4.1 kg

Decibel Compact
Denna är avsedd att kombineras med
klinker och Terrazzo plattor golv men
kan även användas i kombination med
hellimmad mosaik och industriparkett.
Tjocklek: 2.0 mm
Volym/rulle: 7.54 / 15.07 m2
Bredd: 0.685/1.37 m Vikt/rulle: 21.8/43.6 kg
Längd: 11.0m
Vikt/m2: 2.9 kg (0.685 m)
(1.37 m) Beställningsvara

Decibel Wood
Denna är avsedd att kombineras med
lamellparkett och laminatgolv. Denna har
samma fina egenskaper som Decibel
2 fast med något lägre reduktionstal. dB Wood har
en fuktskyddande folie som tejpas i skarvarna med
tillhörande dB-tejp.
Tjocklek: 3.0 mm Volym/rulle: 10.0 m2
Bredd: 0.685 m Vikt/rulle:
21.4 kg
Längd: 14.6 m Vikt/m2:
2.14 kg
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dB KANTLIST

dB Kantlist
Denna är avsedd att ingå i vår SoundSeal konstruktion.
Kantlisten har förmonterad dubbelhäftande tejp på
baksidan samt på den förmonterade plastfolien.
Kantlisten appliceras utmed alla väggar

Slitsar

Tjocklek: 8.0 mm Rullar/förp: 8 st dvs 200 lpm
Bredd:
0.6 kg
90 mm Vikt/rulle:
Längd:
25.0 m Material:
Polyeten

Tejp

Anslutningsyta dB

Plastfolie

dB Vagn
Vi har även tagit fram en dB vagn för att underlätta
hanteringen av Decibel rullarna. Med denna kan man
enkelt transportera och lägga ut rullarna ensam, utan
att behöva lyfta rullarna. Vagnen kan användas som
transportkärra separat, och sedan hänger man enkelt
på själva rullapplikatorn.
Höjd:
Bredd:
Vikt:

1.25 m
1.45 m		
ca 25 kg

dB Tejpapplikator
Vi har tagit fram denna effektiva tejp applikator som
innebär att man kan gå och tejpa och slipper därmed
allt krypande på golvet. Ursprungligen avsedd att
användas då man tejpar skarvarna i vår SoundSeal
konstruktion men kan givetvis användas för all typ av
tejpning mot golv.
Höjd: 1.0 m
Bredd: 0.36 m
Vikt:
ca 6.5 kg

dB-Tejprullar
bredd: 75 mm
Längder: 200 alt 300 lpm/rulle
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Vackert hantverk i tiden
Vår mångåriga erfarenhet av
massiva trägolv sträcker sig
tillbaka till tidigt 90-tal och har
lett fram till denna presentation
av vårt sortiment inom Art Wood
collection.
Hos oss finner du ett komplett
sortiment av massiva trägolv,
anpassade för framtidens
krav med hjälp av traditionella
värderingar inom hantverk och
kvalitet.
Valet att använda massiva
trägolv faller sig naturligt när
man önskar en kvalitetsfylld
miljö med extrem livslängd. Man
behöver inte vara expert på golv
för att uppskatta dessa massiva
trägolvs underbara egenskaper
och det hantverk som följer med
på köpet.

Art wood collection innehåller alla typer av massiva
trägolv såsom den klassiska stavparketten, den kraftiga
tiljan eller mosaikparkettens mångfald. Utöver detta
erbjuder vi olika specialgolv framtagna helt enligt
kundens önskemål. Dessa kallar vi Art Excellence.
Normalt sett slipas och behandlas de massiva trägolven
på plats men vi erbjuder ett antal produkter som
levereras färdig slipade och med en valfri ytbehandling.
Utöver våra produkter så följer vår långa erfarenhet med
på köpet för ett lyckat resultat.
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Stavparkett
Vi erbjuder massiv stavparkett för mönsterläggning
i ek och ask och som standard med Staven har
tre sorteringsgrader (prime, natur samt rustik). Ek i
natursortering lagervara och övrigt mot beställning.
Staven har not/spont på alla fyra sidor.
Staven levereras obehandlad och slipas på plats efter
läggning. Vi rekommenderar att staven limmas med Art
Parkettlim mot underlaget, för bästa resultat.
Vi erbjuder dimensionerna 16 x 70 x 200, 250, 300,
350, 400, 450 samt 500 mm, samt de klassiska svenska
dimensionerna 16 x 68 x 204, 272, 340 samt 408 mm

Shipmaster
Stavparkett med marint utseende. Vi utgår ifrån vår
standardstav och fräser notspår i var eller varannan
stav där en intarsialist sedan monteras i valfritt träslag.
Shipmaster kan beställas i ask och ek. Staven levereras
obehandlad och slipas på plats efter läggning. Vi
rekommenderar att staven limmas med Art Parkettlim mot
underlaget, för bästa resultat.
Som standard tillverkar vi i dimensionen 16x70x500 mm,
men andra dimensioner kan beställas.

Listband/Intarsia
Till våra mönstergolv med stavparkett läggs vanligtvis
en fris med listband. För att höja detaljnivån och
hantverkskänslan rekommenderar vi att listbandet beställs
med infälld intarsialist, i valfritt träslag.
Utförandet tillverkas helt enligt kundens önskemål både
i fråga om dimension på listen men även placeringen på
staven. På bilden bredvid finner du ett antal olika träslag
som kan väljas.
Vanligtvis använder vi en intarsialist i dimensionen 6x6 mm.
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Basparkett
Som ett alternativ till den traditionella stavparketten
så erbjuder vi Art Basparkett. Dessa stavar är mindre
och monterade på ett nät i moduler för snabb och
effektiv läggning. Basparketten kan beställas i ek
och ask i natursortering, samt i två olika mönster,
engelskt (tegelförband) samt fiskben.Basparketten
levereras obehandlad och slipas på plats efter läggning.
Parketten skall även fillerspacklas för ytbehandling och
vi tillhandahåller även denna produkt. Vi rekommenderar
att staven limmas med Art Parkettlim mot underlaget, för
bästa resultat.Stavdimensionen är 10 x 50 x 250 mm.
Modulstorlek beroende på mönster.

Mosaik/Mosaik Grande
Vi erbjuder Art mosaikparkett i ett flertal träslag och
mönster. All mosaik bygger på små stavar monterade på
nät i moduler för snabb och effektiv läggning. Vi erbjuder
engelskt mönster, ruta, parallell och fiskben. Träslagen är
ek, svartek samt ask. Art Mosaik Grande har en längre
stav som lämpar sig bättre vid stora ytor. Denna tillverkas
endast i parallellmönster i ek och ask i natursortering.
Mosaikparkett levereras obehandlad och slipas på plats
efter läggning. Parketten skall även fillerspacklas för
ytbehandling och vi tillhandahåller även denna produkt. Vi
rekommenderar att staven limmas med Art Parkettlim mot
underlaget, för bästa resultat.
Stavdimension mosaik 8 x 23 x 160 mm.
Modulstorlek beroende på mönster.
Stavdimension mosaik Grande 10 x 23 x 250
mm. Modulstorlek 10 x 250 x 380 mm

Industriparkett
Art Industriparkett tillverkas av samma små stavar som
mosaiken men är ställda på högkant i parallellmönster.
Stavarna är monterade i moduler som hålls samman av
en tejp som försvinner vid slipningen. Traditionellt sett blir
golven då 23 mm i tjocklek men kan även fås med 10 mm
stavar. Vi erbjuder industriparketten i ek, svartek samt ask.
Mosaikparkett levereras obehandlad och slipas på plats
efter läggning. Parketten skall även fillerspacklas för
ytbehandling och vi tillhandahåller även denna produkt. Vi
rekommenderar att staven limmas med Art Parkettlim mot
underlaget, för bästa resultat.
Stavdimension 8 x 23 x 160 mm (hxbxl)
alternativt 10 x 8 x 160 mm.
Modulstorleken kan variera.
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Kubbgolv
Art Kubb innebär parkettbitar med stående ådring vilket
ger ett otroligt slitstarkt golv med ett industriellt utseende.
Kubb kan fås i en mängd olika dimensioner och beträffande
träslag så gäller ek, svartek och fur. Art Kubb levereras
obehandlad och slipas på plats efter läggning. Parketten
skall även fillerspacklas för ytbehandling och vi tillhandahåller
även denna produkt. Då kubbgolv har extrem rörelse
som i vissa fall ställer till problem med vidhäftning mot
avjämningsmassor, så rekommenderar vi att golvet limmas
mot vår 9 mm Uniboardskiva (se Aprobo Concept). Denna
kan läggas på fuktbeständig plast och vid behov våra
Decibel mattor för en bättre akustik.
Dimensioner 15 x 45 x 65 mm,18 x 45 x 65 mm,
22 x 45 x 65 mm, alternativt 75 mm.
Alternativt 10 x 69 x 69 mm där 69 x 69 mm
kvadraten är uppdelad i 3 st 23 x 69 bitar

ECO Tilja

Tilja

Vår ECO Tilja är en homogen ektilja som
är skiktlimmad för bättre funktion och låg
bygghöjd. Genom skiktlimningen skapas en
extremt formstabil produkt som endast bygger
15 mm i tjocklek. Vidare kan den kombineras
med golvvärme. Tiljan har 4-sidig not/spont.
Vi erbjuder denna ektilja i en samsortering
prime/natur vilket ger ett exklusivt utseende.
Eco Tiljan levereras färdigslipad med
hårdvaxolja eller obehandlad.
Vi rekommenderar att ECO Tiljan limmas
mot underlaget med Art Parkettlim för bästa
funktion.
Dimension 15 x 150 x fallande längder upp till
2000 mm (majoriteten 1800-2000 mm)

Art Chevron
Chevron är en massiv tilja som
tillverkas i ett så kallat franskt
fiskbensmönster. Detta innebär
att tiljorna har en vinklad kortända
(45° alt 60°) som möter upp en
vinkel. Chevron tillverkas enligt
kundens önskemål och vi tillverkar
den utav ordinarie massiv ek
alternativt med vår skiktlimmade
ECO Tilja.
Chevron limmas mot underlaget
med Art Parkettlim och slipas och
ytbehandlas på plats.
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Art Line
Art Line representerar ett alternativ till mosaikparketten
(Grande) fast i detta fall är stavarna monterade samman
i moduler med not/spont på 4 sidor. Vidare är Art Line
färdigslipad med ytbehandling från fabrik vilket sparar
mycket tid vid installationstillfället. Ytbehandling kan
beställas med hårdvaxolja eller lack, och vid behov kan
den även beställas slipad men obehandlad. Vi erbjuder
produkten i ek och ask i natursortering.
Art Line skall limmas med Art Parkettlim mot underlaget.
Stavdimension 10 x 22 x 245 mm. Modulstorlek 10 x 245 x
490 mm

Art Excellence
Kronjuvelen i vår Art kollektion. Här
bestämmer kunden fullt ut vad som skall
tillverkas. Inget är för komplicerat eller
svårt. Vi producerar dessa fantastiska
golv lokalt från råvara till färdigt
golv. Det kan handla om klassiska
stjärnparkettgolv till moderna idéer om
mönster och utformning.
Under Art Excellence finns även
möjlighet med speciallister,
installationsluckor etc
Träslag, sorteringar, uppbyggnader,
design och funktion… allt
är möjligt !

Art Parkettlim/ Fillerspackel
Vi erbjuder dessa båda produkter till våra massiva
trägolv för att säkerställa funktion. Art Parkettlim är ett
så kallat elastiskt parkettlim som inte innehåller vatten
eller lösningsmedel. Limmet appliceras som en film
med limsträngar. Detta innebär att limmet skyddar
för underliggande fukt upp till 85% RF. Elasticiteten
i kombination med ett extremt starkt limförband gör
det perfekt i kombination med de massiva trägolvens
egenskaper. Vi erbjuder även en fillerspackel (ek) som
används till mosaik, bas och industriparkett för att täta
eventuella små springor som dessa golvtyper har efter
läggning.
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Våra textila golv

ALAND
collection

Inom Aprobo har vi arbetat med textila golv sedan mitten av 90-talet.
Vi har alltid fokuserat på ullkvalitet och under många år byggde vi upp det
anrika Höjer på den svenska marknaden. Utifrån vår kunskap vi byggde upp
så tog vi senare fram ett eget varumärke som vi
döpte till Zealand Wool.
Underbara vävda mattor i olika ribb utförande
med naturens ull som råvara.
Men den textila marknaden bygger till stor del på
textila plattor och då i syntetgarn av olika slag.
Vi vill vara en attraktiv leverantör på denna
marknaden och har därför tagit fram flera olika
kollektioner som alla är mycket prisvärda och
givetvis godkända på alla tänkbara vis oavsett
om det gäller miljö, brand, emissioner, slitstyrka
etc.
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ALAND
collection

Zealand Wool
Vår egendesignade textilmatta I vävd ullkvalitet. Zealand
Wool tillverkas i fem olika vävtekniker och alla i vackra
gråa nyanser hämtade från naturen. Ullen representerar ett
miljöval som dessutom uppfyller alla krav kring rengöring
och slitstyrka.

Vävteknik: Flatvävd ribb Garnkvalitet: 80/20
Baksida: Polyprop (actionback) alt latex
Dimension: 4.0 m bredd Längd: ca 25 lpm som standard
Tjocklek: ca 3.0 mm
Antal färger/vävtekniker: 8 / 5 Brand: Euroklass Cfl-s1

Zealand Weave
Detta är också en vävd matta men i polyamidgarn.
Weaven har ett mycket ullliknande utseende med
mjuka och behagliga färgtoner. Weave tillverkas i två
olika ribb utförande. Dels en flatvävd ribb men även en
manchesterliknande ribb med hög/låg ribbkombination.

Vävteknik: Ribbutförande Garnkvalitet: PA 6.6 Antron
Baksida: Polyprop (actionback) alt latex
Dimension: 4.0 m bredd Längd: ca 25 lpm som standard
Tjocklek: ca 3.0 resp 4.0 mm
Antal färger/vävtekniker: 16 / 2 Brand: Euroklass Cfl-s1

Zealand Tiles – Strong
Zealand Tiles är vårt samlingsnamn för våra 6 olika
kollektioner inom textila plattor.
De textila plattorna erbjuder en bra funktion och flexibilitet.
Strong är vår basprodukt och en kollektion som fungerar
utmärkt till kontorsmiljöer.

Konstruktion: Tuftad ögla Garnkvalitet: Polyamid
Baksida: Polyflex Slitstyrka: 33 Heavy
Dimension: 500x500 mm Tjocklek: 6.5mm
Antal färger: 10 Brand: Euroklass Bfl-s1
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Merida
Merida är en alternativ kollektion till Strong med många
likvärdiga kvaliteter. Även Meridan är en tuftad polyamid
platta men här är färg och melering lite annorlunda.

Konstruktion: Tuftad ögla Garnkvalitet: Polyamid
Baksida: Polyflex Slitstyrka:33 Heavy
Dimension: 500x500 mm Tjocklek: 5.0 mm
Antal färger: 9 Brand: Euroklass Bfl-s1

Loft
Loft är vår kollektion med tuftad och skuren konstruktion.
Detta ger en högra komfort och en mer ombonad känsla.
Trots detta så håller Loft samma höga slitstyrka som våra
övriga plattor och lämpar sig för miljöer med hårt slitage.

Konstruktion: Tuftad skuren Garnkvalitet: Polyamid/PES
Baksida: Polyflex Slitstyrka: 33 Heavy
Dimension: 500x500 mm Tjocklek: 6.9 mm
Antal färger: 6 Brand: Euroklass Bfl-s1

Sonar
Sonar erbjuder en kollektion med vackert randade mönster
såväl som enfärgade. Kombinationen erbjuder stor
mångfald till interiören. Som alla våra textila plattor så är
den lämplig för miljöer med högt slitage.

Konstruktion: Tuftad ögla Garnkvalitet: Polyamid
Baksida: Polyflex Slitstyrka: 33 Heavy
Dimension: 500x500 mm Tjocklek: 6.5 mm
Antal färger: 10 Brand: Euroklass Bfl-s1
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ALAND
collection

Inverse
Inverse kollektionen innehåller vackra randade
färgvarianter samt ett antal melerade enfärgade varianter.
Ytan är hård och fast och lämpar sig mycket bra i
kontorsmiljö eller liknande lokaler med hårt slitage och
länkhjul.

Konstruktion: Tuftad ögla Garnkvalitet: Polyamid
Baksida: Polyflex Slitstyrka: 33 Heavy
Dimension: 500x500 mm Tjocklek: 6.8 mm
Antal färger: 10 Brand: Euroklass Bfl-s1

Expansion Point
Denn kollektion innehåller uteslutande randade mönster
i vackra färgkombinationer. Expansion Point ger ett
exklusivt intryck tack vare en högre tuftad ögla som ger
en ökad komfort. Trots detta erbjuder denna textil platta
klass 33 för hårt slitage. Dessutom innehåller garnet 40%
återvunnet material

Konstruktion: Tuftad ögla
Garnkvalitet: Polyamid 40% recycled Baksida: Ecoflex 70%
recycled Slitstyrka: 33 Heavy
Dimension: 500x500 mm Tjocklek: 6.2 mm
Antal färger: 10 Brand: Euroklass Bfl-s1

Economix
Economix är vår enfärgade textilmatta i rullvara som är en
tuftad och skuren matta. I detta fall tillverkas mattan med
Econyl garn som är ett väldigt bra miljöval.

Konstruktion: Tuftad ögla Garnkvalitet: Polyamid
Baksida: Polyflex Slitstyrka: 33 Heavy
Dimension: 4.0 m bredd Längd: ca 25 lpm som standard
Tjocklek: ca 6.0 mm
Antal färger: 10 Brand: Euroklass Cfl-s1
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Våra tillbehör
Vi har samlat en rad tillbehör och produkter under
varunamnet Aprobo Concept. Här finner du olika
underlagsmattor, golvskyddsmaterial och olika
skivmaterial, men även lim, fillerspackel och tejper.
Vidare har vi tagit fram redskap för att spara tid, pengar
och ökad ergonomi i form av en tejpapplikator för
gående applicering samt en dB-Vagn för att undvika
tunga lyft och spara tid vid montering av Decibelmattorna
Vi utökar innehållet i Aprobo Concept löpande och
senaste informationen finner du alltid på vår hemsida
www.aprobo.com

LVT Multi-Fit
Ny produkt för läggning under LVT golv. Denna golvtyp
har många fina fördelar men akustik är inte en av dessa.
Genom att kombinera LVT golven med vårt MultiFit underlag så erhålls en markant förbättrad akustik
samt ergonomi. LVT Multi-Fit kan lösläggas alternativt
dubbellimmas.

Tjocklek: 1.5 mm Dimension: 1.37x7.3 = 10.0 m2/rulle
Vikt: 25 kg/rulle		
Stegljudreduktion (L´n,w); 18 dB
Trumljud (RWS): 44
dB Brand: Bfl-s1

Noma Kombi
Denna kombifoam består av extruderad oförnätad
polyetenskummed helt slutna celler. Den är sedan
laminerad ihop med en PE foliemed 200 mm överlapp.
Produkten är framtagen med extra högmarginal för
underliggande fukt upp till 90% RF. Vår Noma Kombi
klarar ånggenomgångsmotstånd 1.44x106 s/m,vilket
skapar extra trygghet.

Tjocklek: 2.0/3.0 mm Bredd: 1400 mm
Rullar: 60/resp 150 m2/rulle
Densitet: 30 kg/m3
Stegljudsreduktion (7mm trägolv): L´n,w 19 dB,
stegljudsklass 7
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Golvskyddspapp
Vi erbjuder två kvaliteter av golvskyddspapp, båda tillverkade i så kallad nyfiber
vilket ger bästa hållfasthet. Denna kvalitén innebär även att pappen är våtstark
Stark&Lätt väger 170-200 gram/m2 (ca 260 µ) och Extra Stark väger 240-280
gram/m2 (ca 400 µ) och vi rekommenderar den senare som ger bäst resultat för
pengarna.

Rulldimensioner: 120-140 cm och 50 alt 75 m2/rulle
Vikt: 10/14 kg samt 14/20 kg/rulle

Protect
I de fall man önskar ett starkare skyddsmaterial som dessutom tål väta så
rekommenderar vi vår Protect.
Denna produkt är tillverkad av återvunnen polyesterfiber och belagd med en
tät film som skydd mot väta. Dessutom erbjuder Protect skydd mot stötar och
repor. Protect har en dubbelhäftande yta som innebär att den ligger still. Halkfri
och återanvändningsbar.

Rulldimension: 1.0 x 25 m/rulle Vikt: 160 gram/m2 Plastfolien: 40 micron

Uniboard
Detta är vår egendesignade undergolvskiva. Uniboarden
är tillverkad av en vattenfast hård MDF med 4-sidig L-fog.
Bygghöjden är endast 9 mm och ger en mycket stabil
underkonstruktion. Man kan med fördel sedan kombinera
Uniboarden med någon av våra Decibel akustikmattor för en
god akustik i kombination med låg bygghöjd.

Dimension: 812 x 1220, täckande 780 x 1220 mm
Tjocklek: 9.0 mm Fuktkvot: 6.5% +-1%

Övrigt skivmaterial
Inom Aprobo Concept erbjuder vi ett antal olika typer av skivmaterial men
vanligast är vårt sortiment av björk plywood i olika dimensioner. Björken
ger en formstabil skiva och kan beställas i olika sorteringar beroende på
användningsområde. Men vi erbjuder även MDF, HDF och spånskivor, ellt
efter kundens önskemål.
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dB Tejpapplikator
Vi har tagit fram en fantastiskt bra tejpapplikator till våra Decibel
mattor men som givetvis kan användas för all typ av tejpning mot
golv/skyddspapp etc. Inget mer krypande på knä utan här erbjuder
vi möjligheten att enkelt gå och tejpa. Vi säljer tejprullar upp till 75
mm bredd och 330 lpm men det finns massor av alternativ enligt
kundens önskemål

Höjd: 1.0 m Bredd: 0.36 m Vikt: ca 6.5 kg

dB Vagn
Vi har även tagit fram en dB vagn för att underlätta hanteringen
av Decibel rullarna. Med denna kan man enkelt transportera och
lägga ut rullarna ensam, utan att behöva lyfta rullarna. Vagnen kan
användas som transportkärra separat, och sedan hänger man enkelt
på själva rullapplikatorn.

Höjd: 1.25 m Bredd: 1.45 m Vikt: ca 25 kg

Art Parkettlim
Art Parkettlim är ett så kallat elastiskt parkettlim som inte innehåller
vatten eller lösningsmedel. Limmet appliceras som en film med
limsträngar. Detta innebär att limmet skyddar för underliggande fukt
upp till 85% RF. Elasticiteten i kombination med ett extremt starkt
limförband gör det perfekt i kombination med de massiva trägolvens
egenskaper.

Emballage: 10 literVikt: ca 1.6 kg/liter Åtgång: 1 liter/m2
Gränsvärde fukt: max 85% RF

Fillerspackel
Till våra massiva trägolv i ek erbjuder vi ett fillerspackel för
bredspackling av t ex mosaik, industri och basparkett. Enkelt att
applicera för att sedan slipas rent vid sista finslipningen av parketten.

Emballage: 10 literVikt: ca 1.5 kg/liter Åtgång: ca 8 m2/liter
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Välkommen till denna sammanställning av
hela vårt sortiment.
Vi har under drygt 30 års tid arbetat med akustik inom byggnation under
vårt varumärke Decibel Concept, vilket vi är mest kända för. Men vi har
även andra produktgrupper som funnits med oss under väldigt lång tid som
många förmodligen inte hört talas om. Vi vill nu presentera en samlad bild
över våra olika varumärken och de produkter och möjligheter som ingår

Decibel Concept innehåller lösningar på akustikproblem
relaterade till golv och bjälklagskonstruktioner. Med över
30 års erfarenhet kan vi erbjuda marknadens effektivaste
och mest kompletta konstruktionslösningar oavsett om
det handlar om betong- eller träbjälklag.

Art Woodcollection är vårt samlingsnamn för ett komplett
sortiment av massiva trägolv. Här finner du allt från
stavparkett, mosaik, industri, kubb till extremt exklusiva
specialgolv tillverkade helt enligt kundens önskemål

ALAND
collection

CONCEP T

Zealand Collection innehåller våra textila golvalternativ.
Vår ”kronjuvel” heter Zealand Wool och är en
egendesignad kollektion i vävd ullkvalitet. Utöver detta
erbjuder vi ett stort antal kollektioner med textila plattor
samt en del tuftade heltäckande alternativ

Aprobo Concept sammanfattar alla våra tillbehör
vi erbjuder som ett komplement till våra golv och
akustikprodukter. Vi presenterar här ett litet urval, men
tanken är att utöka detta löpande i takt med våra
kunders behov och önskningar

Fabriksgatan 15 | SE-282 71 Sösdala | Tel: 0451 - 611 97
info@aprobo.com | www.aprobo.com

