


BEXCO    RUBBERTEGEL 

SPORT 

Fitness zit de laatste jaren enorm in de lift. Naast gezonde voeding is voldoende bewegen superbelangrijk. Na 

een drukke en stressvolle dag is een work-out in de fitnesszaal dé ideale manier om het nodige evenwicht 

tussen body & mind te herstellen. Sporten betekent dus voor velen de perfecte ontspanning en gebeurt bij 

voorkeur in een aangename omgeving. De aanwezigheid van rubbervloeren in de fitnessruimte draagt hiertoe 

bij. Rubber zorgt steevast voor die aangename zachte touch, absorbeert storende contactgeluiden en creëert 

een algemeen warm en beschermend gevoel.  
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SPORT 
EIGENSCHAPPEN: 

• Isolerend 

• Aangenaam loopgevoel 

• Duurzaam 

• Geluiddempend 

• Licht verend 

 

AFMETINGEN: 

500 x 500 mm / 1000 x 1000 mm 
Incl. pin-gat verbinding 

 

TEGELDIKTE: 30 mm 

 

TECHNISCHE INFO: 

• Materiaal samenstelling:     
granulaatrubber + hoogwaardige 
PU binder 

• Kleur:                                      
zwart 

• Densiteit: 
800 kg / m³ 

• Structuur: 
standaard (korrel: 1-3 mm) 

• Maattolerantie: 
lengte & breedte: ± 1,5% 
dikte: 2 mm 

• Brandklasse:  
Efl, E (EN13501-1:2003)  

• Onderlinge verbinding: 
pin/gat verbinding 

• Onderhoud: 
stofzuigen of verfrissen met 
natte doek 

Bexco® rubber tegels, de ideale rub-

bervloer om te installeren onder elk 

type fitnesstoestel. De toplaag met 

antislip structuur zorgt voor een aan-

genaam loopgevoel en maakt dat de 

toestellen stabiel blijven en niet gaan 

schuiven tijdens de work-out. Schoon-

maken van de tegels gebeurt d.m.v. 

stofzuiger en/of licht natte dweil  



BEXCO  HD RUBBERTEGEL 

SPORT 

Fitness… uitvoeren van lichamelijke oefeningen waardoor men fitheid en gezondheid onderhoudt en verbe-

tert. Een onderdeel van fitness is het gewichtheffen of weightlifting: werken aan persoonlijke conditie en  

lichaamsbouw. In deze specifieke ruimtes plaatsen we onze “high density” rubbertegels die ondervloer en  

materialen optimaal beschermen tijdens de training. Contactgeluid wordt bovendien maximaal gereduceerd 

wanneer neerkomende gewichten de vloer raken. 
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Bexco® HD rubber tegels zijn super hard geperst maar behouden het 

comfortabele gevoel. Deze tegels zijn perfect te installeren onder zwaar-

dere fitnesstoestellen of in ruimtes waar sporters intensief met gewichten 

trainen.  

EIGENSCHAPPEN: 

• Beschermend 

• Veilig sportgevoel 

• Robuust 

• Geluiddempend 

• Antislip 

• Duurzaam 

 

AFMETINGEN: 

500 x 500 mm / 1000 x 1000 mm 

 
DIKTES: 

15 / 20 / 30 mm met vlakke onderkant 
30 / 40 mm met raster onderkant 

 

TECHNISCHE INFO: 

• Materiaal samenstelling:           
gerecycled rubbergranulaat     
gebonden met PU bindmiddel  

• Kleur:                                      
zwart  

• Densiteit: 
900 kg / m³ 

• Structuur: 
fijn (korrel: 0,7-1 mm) 

• Maattolerantie:                           
lengte & breedte: 1,5% 
dikte: 2 mm 

• Brandklassse:                                   
Efl, E (EN13501-1:2003)  

• Onderlinge verbinding: 
losse plaatsing 

• Onderhoud: 
stofzuigen of verfrissen met 
natte doek 



BEXCO  RUBBER PUZZELTEGEL 

SPORT 

U wilt van uw hobbyruimte een ruimte creëren waar het fijn is om te vertoeven. Even tijd maken voor jezelf is 

belangrijk! Fitnessen of sporten in een ruimte met onaangepaste vloer is allesbehalve aangenaam. Beton is kil     

terwijl hout dan weer de neiging heeft om bij de minste beweging te kraken. Rubber daarentegen heeft een 

warme uitstraling, beschermt daar waar nodig en is uiterst efficiënt inzake geluiddemping. Bexco® rubberen 

puzzeltegels hebben een warm en zacht loopgevoel, reduceren trillingen en beschermen de vloer. Plaatsing is 

zeer eenvoudig en kan moeiteloos en snel geïnstalleerd worden. Eveneens dé ideale oplossing als men een 

tijdelijke sportvloer wenst .  
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Puzzeltegels hebben een dempend effect en geven extra comfort, meer 

grip en zijn bijzonder slijtvast door de dikte en superieure kwaliteit van 

de tegel. Is uiterst geschikt ter bescherming van uw vloer onder uw     

fitnesstoestellen. De rubberen puzzeltegel is een stabiele antisliptegel en 

zorgt ervoor dat er minder stof gevormd wordt en aangetrokken wordt, 

wat de hygiëne bewerkstelligt.  

Bexco® fitness rubber puzzeltegels haken gemakkelijk in elkaar en zorgen 

voor een prachtig geheel. De antislip toplaag voorkomt uitglijden en 

maakt dat de toestellen niet gaan schuiven tijdens de workout. 

EIGENSCHAPPEN: 

• Isolerend 

• Aangenaam loopgevoel 

• Vlugge installatie 

• Geluiddempend 

• Antislip 

• Stijlvol 

 

AFMETINGEN: 

478 x 478 mm 
956 x 956 mm 

 
DIKTES:  8 mm / 10 mm / 16 mm 
 

TECHNISCHE INFO: 

• Materiaal samenstelling:           
Gerecycled rubbergranulaat     
gebonden met PU bindmiddel  

• Kleuren:                                       
zwart 
zwart + 10% kleur: 
- rood 
- groen 
- blauw 
- grijs 
- geel 

• Maattolerantie:                           
Breedte 2% en dikte 5% 

• Densiteit: 
1000 kg/m³ 

• Brandklassse:                                   
Efl naar EN 13501 

• Installatie: 
Onderlinge verbinding d.m.v. 
puzzelvorm 

• Onderhoud: 
Stofzuigen of verfrissen met 
natte doek 
  



BEXCO   SPORTGRASTEGEL 

SPORT 

Bexco® sportgrastegels zijn samengesteld uit een zwarte rubbertegel met daarbovenop een kleurrijk laagje 

kunstgras. De toplaag of graslayer bestaat uit slijtvaste, gekroezelde grassprieten die buitengewoon zacht 

aanvoelen. De noppenstructuur aan de onderzijde van de tegel heeft een valdempende functie wat het loop-

gevoel aangenaam maakt. De sportgrastegels zijn ideaal als ondergrond voor crossfit en bootcamp en kunnen 

verkregen worden in verschillende kleuren.  Diverse kleuren kunnen ook probleemloos gecombineerd worden. 

Onderlinge tegelverbinding gebeurt d.m.v. bijgeleverde connecteerpinnen. Bexco® sportgrastegel bezorgt on-

gekend sportplezier aan jong en oud!  
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EIGENSCHAPPEN: 

• Slijtvast 

• Eenvoudige installatie 

• Geschikt voor binnen & buiten 

• Ideaal voor crossfit toepassing 

• Kleurvast 

• Unieke uitstraling 

• Eennvoudig kleuren combineren 

 

AFMETING: 

500 x 250 mm 
500 x 500 mm 
1000 x 1000 mm 
 

DIKTES: 

30 mm, 45 mm, 65 mm, 100 mm 
(+10-15 mm hoogte kunstgras)   

 

TECHNISCHE INFO: 

• Materiaal samenstelling:     
granulaatrubber + gekleurd 
kunstgras 

• Kleuren kunstgras:  
oranje, geel, wit, groen, blauw, 
zwart 

• Maattolerantie: 
lengte & breedte: ± 0,8% 
dikte: ± 2 mm 

• Brandklasse:  
Efl 

• Onderlinge verbinding: 
pin/gat verbinding  

• Onderhoud: 
stofzuigen of met een harde 
borstel, water en neutrale schoon-
maakzeep 



BEXCO   SPRINTTRACK 

SPORT 

CrossFit en bootcamp worden steeds populairder in de fitnesswereld en zijn bijna niet meer weg te denken. 

Denk maar aan gewichtheffen, kettlebell trainingen, strongman,… Het is een gevarieerde manier van training 

waarin er verschillende elementen aan bod komen uit meerdere soorten training, een evenwichtige 

combinatie van kracht– en conditietraining. Tegenwoordig mogen de sprinttracks hierbij ook niet ontbreken! 

Het gebruik van de powersled, sprinten en het meten van oefeningen zijn enkele voorbeelden waar onze 

sprinttracks voor gebruikt kunnen worden. Dankzij de hoge dichtheid, korte vezel zijn ze speciaal ontwikkeld 

voor intensief sportgebruik en zijn ze uitermate slijtvast! 
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SPORT 
EIGENSCHAPPEN: 

• Slijtvast 

• Weinig naden 

• Geschikt voor binnen & buiten 

• Ideaal voor CrossFit toepassing 

• Eenvoudige installatie 

• Onderhoudsarm 

 

SPRINTTRACK UNO: 

2m x 10m / 15m / 25m 
4m x 25m 

Kleuren: groen, rood, blauw, geel, zwart 

 

SPRINTTRACK DUO: 

2m x 10m / 15m / 25m 

Kleuren: groen, rood, blauw 
Belijning: wit 

 

SPRINTTRACK PRO: 

2m x 12m 

Kleur: groen (witte cijfers 1-10 met start) 

 

TECHNISCHE INFO: 

• Materiaal samenstelling:     
PE Mono filament 

• Hoogte:  
14mm 

• Backing: 
SBR Latex compound 

• Gewicht:  
2.214gr/m²  




