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Vores arbejde med Corporate Social Responsibillity (CSR) er 

en vedvarende proces, hvor vi tager aktiv del i et sundt og 

bæredygtigt miljø både nu og i fremtiden. Derfor forhandler vi 

så vidt muligt produkter af genanvendt granuleret gummi. På 

den måde bidrager vi til at bevare værdifulde råvarer, minimere 

energiforbruget og udskillelsen af skadelige stoffer. Det er vigtigt 

for os, at du kan vælge dine produkter med god samvittighed. 

Hos Rubberproff er vi stolte af vores produkter.

CSR
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Om Rubberproff 

Rubberproff blev skabt ud fra en fælles passion for god service 

og løsningsorienterede produkter. Vi tror på, at åben dialog og 

fælles forståelse danner den bedste grundsten for god rådgivning 

til vores kunder. Vores professionelle medarbejdere sikrer stort 

produkt udvalg, høj service og hurtig levering. Ud over vores 

store standard produktsortiment leverer vi også skræddersyede 

løsninger til kundespecifikke behov. 

Vi er placeret i Nordjylland og leverer gummiartikler i hele Danmark. 

Du kan blandt andet finde vores produkter i børnehaver, skoler, 

svømmehaller, stalde, fitnesscentre, på hustage og på legepladser. 

Løsningerne til både det offentlige og private spænder vidt 

og bredt. Faktisk kan du finde vores produkter overalt, hvor 

bæredygtighed, sikkerhed og komfort går hånd i hånd. 

Vi sætter en ære i at gøre en ekstra indsats og går aldrig på 

kompromis, når det gælder kvalitetssikring, service og rådgivning. 

Vi har en mission – tilfredse kunder. 

Det bestræber vi os ved at fokusere på 3 elementer: 

 • Kvaliteten af produktet

 •  Konkurrencedygtige priser 

 •  Landets højeste serviceniveau ��

Voergaardsvej 17, 9330 Dronninglund

+ 45 31 31 94 13

info@Rubberproff.dk

CVR 40465790
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Nu om dage er kravene til hustage 

anderledes end tidligere. Tagene har 

ofte flere funktioner. Taget kan både 

fungere som terrasse eller være ud-

styret med solpaneler. Flere og flere 

anlægger have og sports- og aktivi-

tetsplads på taget, så alle kvadrat-

meter bliver udnyttet optimalt. Uan-

set hvilke funktioner taget har, så 

skal grundstrukturen og belægnin-

gen opfylde de højeste standarder 

for funktionalitetskrav, sikkerhed og 

bæredygtighed. Derfor er gummi 

den helt ideelle løsning.

Dyvler til montering

Vores gummifliser fås både med og uden dyvler afhængigt af størrelsen 

på gummiflisen. Der anvendes ikke dyvler til fliser på 1.000 x 1.000 mm, 

forid flisens vægt på 19 kg holder den på plads. Dyvler er plastikstifter, 

som sættes i hullerne på flisen, og på den måde forbindes fliserne med 

hinanden. 

Fordele ved dyvler: 

  •  Øget stabilitet 

  •  Demonterbar 

  •  Genanvendeligt 

  •  Lydabsorberende

  •  Kan placeres direkte på tagdækning

  •  Faldbeskyttelse

  •  Skridsikker

  •  Let at montere

  •  Slidstærk

  •  Beskyttelse af eksisterende 

      tagdækning

Fordele ved gummi: 

Tagterrasse 
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Gummifliser 
Farver: 
Størrelser: 

Tykkelser:
Isolering:

Porøsitet: 

Sort, rød, grøn, sand og grå
250 mm x 500 mm  
500 mm x 500 mm
1.000 mm x 1.000 mm  
25 mm, 45 mm, 55 mm, 75 mm og 100 mm 
25 mm: termisk modstand af materialer; 0,15

920 mm/u

Kunstgræsfliser 
Farver: 
Størrelser: 

Tykkelser:
Isolering:
Porøsitet: 

Grøn
500 mm x 500 mm
1.000 mm x 1.000 mm  
25 mm 
25 mm: termisk modstand af materialer; 0,15

250 mm/u

Premium EPDM-Fliser 
Farver: 

Størrelser: 

Tykkelser:
Isolering:
Porøsitet: 

Sort, rød, grøn, blå, lysegrå, mørkegrå, beige 
og plettet blanding. Andre farver og
blandinger fås ved forespørgsel
250 mm x 500 mm  
500 mm x 500 mm
1.000 mm x 1.000 mm  
25 mm, 45 mm, 55 mm, 75 mm og 100 mm 
25 mm: termisk modstand af materialer; 0,15
325 mm/u

Afmærkningsfliser
Farver: 
Størrelser: 
Tykkelser:
Porøsitet:

Sort
1.200 mm x 600 mm
30 mm
920 mm/u

Gummiklodser
Farver: 
Størrelser: 

Tykkelser:

Sort
100 mm x 100 mm  
150 mm x 150 mm
200 mm x 200 mm  
10 mm, 15 mm og 20 mm
Andre tykkelser og størrelser 
fås ved forespørgsel

100x100x10 mm 150 pr. pakke

100x100x15 mm 100 pr. pakke

100x100x20 mm 80 pr. pakke

150x150x10 mm 120 pr. pakke

150x150x15 mm 70 pr. pakke

150x150x20 mm 60 pr. pakke

200x200x10 mm 80 pr. pakke

200x200x15 mm 50 pr. pakke

200x200x20 mm 40 pr. pakke

Pakkespecifikation
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  •  Genanvendeligt 

  •  Lydabsorberende

  •  Faldbeskyttelse

  •  Skridsikker

  •  Let at montere

  •  Slidstærk

  

Gør det selv  

Vi har et bredt sortiment af produk-

ter til dit gør-det-selv-projekt. Når 

du skal i gang med anlægning af ny 

terrasse, nyt legeområde til børne-

ne, et fitnessrum eller skridsikring på 

trappen, så har vi produkterne til dig. 

Vores produkter kræver ingen lange 

instruktioner eller samleguides. Og 

får du brug for gode råd og vejled-

ning til dit gør-det-selv-projekt, er 

du altid velkommen til at kontakte os. 

Fordele ved gummi: 
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Kunstgræsfliser 
Farver: 
Størrelser: 

Tykkelser:
Isolering:
Porøsitet: 

Grøn
500 mm x 500 mm
1.000 mm x 1.000 mm  
25 mm 
25 mm: termisk modstand af materialer; 0,15

250 mm/u

Gummifliser 
Farver: 
Størrelser: 

Tykkelser:
Isolering:
Porøsitet: 

Sort, rød, grøn, grå og sand
250 mm x 500 mm  
500 mm x 500 mm
1.000 mm x 1.000 mm  
25 mm 
25 mm: termisk modstand af materialer; 0,15

920 mm/u

Fitness skummåtte
Farver: 

Størrelser: 
Tykkelser:

Blå, grøn, gul, lysegrå, mørkegrå, organge, 
pink og sort. Leveres i pakker á 4 stk. 
620 mm x 620 mm 
14 mm

Gummiklodser
Farver: 
Størrelser: 

Tykkelser:

Sort
100 mm x 100 mm  
150 mm x 150 mm
200 mm x 200 mm  
10 mm, 15 mm og 20 mm
Andre tykkelser og størrelser 
fås ved forespørgsel

Trappemåtte
Farver: 
Størrelser: 
Tykkelser:

Sort
250 mm x 250 mm 
4 mm 

Ringmåtte 
Farver: 

Størrelser: 

Tykkelser:

Sort

800 mm x 1.200 mm  

18 mm og 22 mm 
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Legeplads

  •  Genanvendeligt 

  •  Lydabsorberende

  •  Faldbeskyttelse

  •  Skridsikker

  •  Let at montere

  •  Slidstærk

 

Legepladser er et hit hos børn. Der 

kan børnene løbe rundt, klatre, balan-

cere, rutsje og lege, men det kræver 

også, at sikkerheden er i top. Derfor 

forhandler Rubberproff gummiun-

derlag specielt designet til legeplad-

ser. På den måde er det sikkert for 

børnene og trygt for både forældre 

og de lokale myndigheder, som er an-

svarlige for legepladsens sikkerhed. 

Vi har et stort udvalg af produk-

ter, så du frit kan designe legeplad-

sen lige efter dine ønsker og krav.  

Fordele ved gummi: 
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Gummifliser 
Farver: 
Størrelser: 

Tykkelser:
Godkent faldhøjde:
Porøsitet: 
Ekstra: 

Sort, rød, grøn, sand og grå
250 mm x 500 mm  
500 mm x 500 mm
1.000 mm x 1.000 mm  
45 mm, 55 mm 75 mm og 100 mm 
Fra 1,5 m til 3 m 
920 mm/u
Disse fliser fås også med et skråt 
hjørne eller kant

Kunstgræsfliser  
Farver: 
Størrelser: 

Tykkelser:

Godkent faldhøjde:

Porøsitet: 

Grøn, rød, gul, hvid, blå og sort 
500 mm x 500 mm
1.000 mm x 1.000 mm  
25 mm, 45 mm, 55 mm 75 mm 
og 100 mm 
Fra 1,5 m til 3 m 

920 mm/u

Premium gummiflise i EPDM  
Farver: 

Størrelser: 

Tykkelser:

Godkent faldhøjde:

Porøsitet: 

Rød, grøn, lilla, orange, blå, gul, 
grå, beige, sort og plettet blan-
ding. Andre farver og blandinger 
fås ved forespørgsel
250 mm x 500 mm 
500 mm x 500 mm
1.000 mm x 1.000 mm  
25 mm, 45 mm, 55 mm 75 mm 
og 100 mm 
Fra 1,5 m til 3 m 
325 mm/u

Tilgængelige EPDM-farverr w

Grøn Ral 6021 Rød Ral 3016 Grå Ral 7038Blå Ral 5015 Sort Ral 9004

Lilla Ral 4005 Gul Ral 1012 Orange Ral 2008 Beige Ral 1014 Mixet blanding
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Legeplads

Tilbehør 

Sandkasse kant 

1.000 x 300 x 150 mm

Gummisveller Omslutningskant

1.000 x 300 x 150 mm 1.000 x 25 x 50 mm

Kantprofil Gummipalisade Gummiterning

250 x 400 mm
150 x 600 mm

1.000 x 400 x 150 mm 300 x 300 x 300 mm

Gummigræsflise Kantflise Hinkeflise med tal

1.000 x 500 x 45 mm
1.000 x 500 x 65 mm

500 x 500 mm 500 x 500 mm
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Godkendte faldhøjder 

Alle vores gummifliser er testet i faldhøjden i 

henhold til Head Injury Criterion (HIC). Det 

gør det muligt for børn at lege sikkert på 

legepladsen.

Tykkelse Faldhøjde

25 mm 0,80 meter 

30 mm 1,00 meter

40 mm 1,45 meter 

45 mm 1,50 meter

55 mm 1,70 meter 

75 mm 2,40 meter

100 mm 3,00 meter 

EPDM-fliser

Tykkelse Faldhøjde

25 mm 0,80 meter 

30 mm 1,00 meter

40 mm 1,45 meter 

45 mm 1,50 meter

55 mm 1,70 meter

65 mm 2,15 meter 

75 mm 2,40 meter

100 mm 3,00 meter 

Tykkelse Faldhøjde

25 mm 0,80 meter 

30 mm 1,00 meter

40 mm 1,45 meter 

45 mm 1,50 meter

55 mm 1,70 meter

65 mm 2,15 meter 

75 mm 2,40 meter

100 mm 3,00 meter

Gummifliser Kunstgræsfliser
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Moderne stalde giver deres dyr 

den komfort, de fortjener. Med 

staldfliser af gummi sikres et be-

hageligt og skridsikkert under-

lag, som samtidig aflaster og vir-

ker forbyggende mod skader. 

Vores gummi staldfliser og måt-

ter er specielt designet til stalde, 

hvor der er et krævende miljø og 

stor belastning. Vores staldfliser 

og måtter er slidstærke, skrid-

rikre og vedligeholdelsesvenlige.

Stald

Fordele ved gummi: 

  •  Genanvendeligt 

  •  Isolerende

  •  Vand- og uringennemtrængelig

  •  Lydabsorberende

  •  Skridsikker

  •  Let at montere

  •  Slidstærk

  •  Komfortabel 
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Staldfliser
Farver: 
Størrelser: 

Tykkelser:

Sort og rød
500 mm x 1.000 mm
1.000 mm x 1.000 mm  
25 mm (500 mm x 1.000 mm) 
40 mm (1.000 mm x 1.000 mm) 
55 mm (500 mm x 1.000 mm)

H-formet gummiflise
Farver: 
Størrelser: 

Tykkelser:

Sort, rød, grå, sand og grøn
Fliser 165 mm x 200 mm  
Måtte 1.000 mm x 1.200 mm 
Fliser 45 mm

Måtte 15 mm, 30 mm og 45 mm 

Puslespilsmåtte 
Farver: 
Størrelser: 
Tykkelser:

Sort
1.220 mm x 1830 mm   
17 mm 

Staldmåtte (rulle) 
Farver: 
Størrelser: 

Tykkelser:

Sort
1.650 mm x 10.000 mm 
2.000 mm x 10.0100 mm 
6 mm (1.650 mm x 10.000 mm) 
8 mm (2.000 mm x 10.000 mm) 

10 mm (2.000 mm x 10.000 mm) 

Rampemåtte
Farver: 
Størrelser: 
Tykkelser:

Sort
1.220 mm x 1830 mm 
17 mm 
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Fitness

I Danmark har vi et stort fokus 

på sundhed og træning, og ef-

terspørgslen på fitnesscentre og 

home gyms er stigende. Vi forhand-

ler specieldesignet gummifliser og 

gummiunderlag, som skåner både 

det eksisterende gulv, træningsud-

styret og giver optimale trænings-

forhold. Et gulv af gummi er særligt 

skridsikkert, giver komfort, kræver 

minimalt vedligehold og har været 

det fortrukne valg til fitness gulv 

i mange årtier, og er det fortsat. 

Fordele ved gummi: 

  •  Genanvendeligt 

  •  Skridsikker

  •  Lyd- og vibrationsabsorberende

  •  Let at montere

  •  Slidstærk

  •  Komfortabel 
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EPDM-Fliser 
Farver: 

Størrelser: 

Tykkelser:

Rød, grøn, lilla, orange, blå, gul, grå, beige, 
sort og plettet blanding
250 mm x 500 mm 
500 mm x 500 mm
1.000 mm x 1.000 mm  

25 mm, 45 mm, 55 mm, 75 mm og 100 mm 

Gummifliser 
Farver: 
Størrelser: 

Tykkelser:
Ekstra: 

Sort, rød, grøn, grå og sand
250 mm x 500 mm  
500 mm x 500 mm
1.000 mm x 1.000 mm  
25 mm, 30 mm og 45 mm 
Disse fliser fås også med skråt hjørne eller 

kant fra 30 mm

Kunstgræsfliser 
Farver: 
Størrelser: 

Tykkelser:

Grøn, rød, gul, hvid, blå og sort 
500 mm x 500 mm
1.000 mm x 1.000 mm  

25 mm, 45 mm, 55 mm, 75 mm og 100 mm 

Hældende sektion
Farver: 
Størrelser: 
Tykkelser:

Sort
300 mm x 750 mm 
25 mm, 45 mm, 55 mm, 75 mm og 100 mm

Puslespils skummåtte  
Farver: 

Størrelser: 

Tykkelser:

Blå, grøn, gul, lysegrå, mørkegrå, organge, 
pink og sort 
620 mm x 620 mm 
1.000 mm 1.000 mm 
14 mm (620 x 620 mm) 

25 mm (1.000 x 1.000 mm)   

Gummiunderlag (rulle) 
Farver: 

Størrelser: 

Tykkelser:

Sort med farvemix af enten blå, grøn, gul, 
rød eller grå
1.500 mm x 20.000 mm 

6 mm og 8 mm  
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Skræddersyede løsninger

Udover et bredt standard produktsortiment tilbyder vi også 

kundespecifikke løsninger. Nogle gange er standardløsninger 

ikke en mulighed, og derfor skræddersyer vi løsninger 

efter dine ønsker og krav til både materiale og kvalitet. I 

samarbejde med dig finder vi en løsning til dit projekt.  

Vi står klar til at hjælpe dig.
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Kundereference: Kvæsthusbroen



Forbehold for trykfejl og produktændringer

Voergaardsvej 17, 9330 Dronninglund • + 45 31 31 94 13

info@Rubberproff.dk • www.Rubberproff.dk • CVR 40465790

RUBBERPROFF


