SUBFLOORING

for parquet and laminate

FAMILY
I S O L E R I N G S P LA D E R

DUAL

GEFION PROfiler A/S
Silkeborg
Tlf: 86 81 11 01
Fax: 86 81 24 84
www.gefionprofiler.dk
kontakt@gefionprofiler.dk

JXFAM/04-2018/BRO-DUI

PROFILE

FAMILY

LV

O
IK

M

U

O
IK

M

DÆMPER
TRINLYD

BI
NG
NA
TIO
SIG
N M E D DE

LV

DÆMPER
TRINLYD

U

I RAMPELYSET

BI
NG
NA
TIO
SIG
N M E D DE

Jumpax® familien består af seks
varianter.
- Giver et perfekt jævnt undergulv
- Velegnet til fuldlimning
af alle gulvbelægninger
- Fungerer fint med gulvvarme
- Enkel montering - stabilt undergulv

Vi tilbyder Dem problemløsning
i modulsystemer.

BASIC

Dette er løsningen til, på en enkel måde, at skabe
et meget stabilt undergulv og lettere at bruge end en
traditionel spartling.

Jumpaxfamilien® er den hurtige og

7 mm tykkelse

tørre gulvklargøring.

- Dæmper trinlyd effektivt
- Giver et perfekt plant undergulv
- Tid og penge besparende
CLASSIC
- Varmeisolerer
- Direkte anvendelig ovenpå trægulve
- Udligner ujævnheder på op til 3 mm
- Velegnet som underlag for de fleste gulvbelægninger
- Perfekt til fuldklæbede gulvbelægninger

- Dæmper trinlyd effektivt
- Giver et perfekt plant undergulv
- Tid og penge besparende
- Ekstrem stabil og velegnet
til tung belastning
- Fungerer godt sammen med gulvvarme
- Velegnet som underlag for de fleste gulvbelægninger
- Perfekt til fuldklæbede gulvbelægninger

10 mm tykkelse

10 mm tykkelse

DÆMPER
TRINLYD

Økologisk og bæredygtigt
materiale Hurtig forarbejdning tørt materiale

EcoPearls®

Scan QR koden
og se Jumpax®
monterings
videoen!

TOP

Dette er løsningen til, på en enkel måde, at skabe et meget
stabilt undergulv og lettere at bruge end en traditionel
spartling.

8 mm tykkelse

- Giver et perfekt plant undergulv
- Tid og penge besparende
- Varmeisolerer ekstra godt
- Direkte anvendelig ovenpå
trægulve
- Ekstrem belastbar
- Miljøvenlig

14,5 mm tykkelse
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- Giver et perfekt jævnt undergulv
- Velegnet til fuldlimning af alle
gulvbelægninger
- Fungerer fint med gulvvarme
- Enkel montering - stabilt undergulv

- Perfekt nivellering 0-180 mm højde
- Opfyldning af lunker, sprækker, huller mv.
- Mineraliserede træspåner - let mateiale
- I kombination med Jumpax kan EcoPearls
udligne til nul
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NATURE

- Ikke brændbar
- Fugtresistent
- Meget hurtigt montering
CP
- Til brug ved renovering
- Tåler tung belastning og intensiv brug
- Kan bruges under de fleste gulvtyper også klinker
- Udjævner skæve og hullede overflader i kombination med
EcoPearls

12 mm tykkelse

Jumpax® er et undergulvssystem med interaktiv klæber imellem. Begge lag bliver ved
hjælp af den interaktive klæber hurtigt til et fast og enormt stabilt flydende undergulv,
der udjævner typiske ujævnheder og dermed udgåes brugen af flydespartel, primer,
spånplader og søm. Jumpax kan lægges direkte på gamle gulvbelægninger, løs spartel
eller plettede overflader. Nye gulve kan hermed lægges på problemundergulve uden
risiko. Når man anvender Jumpax sparer man både tid og penge.

Jumpax®: Det bedste underlag at bygge på..!
EN PROBLEMLØSER TIL RIGTIGT MANGE VANSKELIGE UNDERGULVE ..!!

