
NAWIERZCHNIE
NA SIŁOWNIE

I SALE FITNESS



GUMOWE NAWIERZCHNIE 
DLA SPORTOWCÓW



Producent bezpiecznych nawierzchni

SPORTFLEX
Poznaj prawdziwą wytrzymałość mat na siłownie 
i sale fitness. 

Produkt polski. #wspierajpolskągospodarkę

ZAKŁAD PRODUKCYJNY 
Barnisław 44, 72-001 Kołbaskowo

BIURO SPRZEDAŻY 
Opatkowicka 10b/15, 30-499 Kraków

BIURO SPRZEDAŻY
Kraków

ZAKŁAD PRODUKCYJNY
Szczecin
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Producent bezpiecznych nawierzchni

Wysoka jakość i wytrzymałość. 
Spotflex to gumowe maty dla właścicieli siłowni, sal fitness i crossfit, trenerów 
personalnych oraz wielbicieli sportu mających własne siłownie domowe. Wyróżniają 
się najwyższą jakością, o czym świadczy bardzo wysoka gęstość materiału gumowego 
oraz testy wytrzymałościowe, które przeprowadzamy na naszych produktach. Oprócz 
nowoczesnego wyglądu, zapewniają bezpieczeństwo podczas ćwiczeń – chronią stawy, 
amortyzują upadki i zapobiegają urazom. Dzięki nim, upadające ciężary nie naruszają 
posadzki pod nawierzchnią. 

Sportflex dostępne są w dwóch kształtach.

puzzle
103 x 103 cm

grubość 
od 10 - 30 mm

kwadrat
100 x 100 cm

grubość 
od 10 - 45 mm

STRONY 10-17 STRONY 18-21
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Podstawowe cechy gumowych płyt:

wysoka odporność mechaniczna

zdolność absorbcji dźwięku

właściwości samoczyszczące

wymiary płyt ok. 100 x 100 cm

prosty i szybki montaż

grubość płyt 10 – 45 mm

jednorodna struktura na całym przekroju

mrozoodporne

nie zapadają się

antypoślizgowe

wysoka odporność termiczna



Producent bezpiecznych nawierzchni

BĄDŹ EKO! 
Wybierz produkty polskiego producenta MTJ Group i chroń 
naszą planetę.
 ∙ Granulat gumowy pozyskujemy z recyklingu opon. 
 ∙ Nawierzchnia chroni podłogę, dzięki czemu do kolejnego remontu minie więcej czasu. 
 ∙ Wysoka jakość to rzadsza utylizacja zużytej nawierzchni.
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wymiary 
103 cm x 103 cm

grubość 
10, 15, 20, 25, 30 mm

materiał
granulat SBR z recyklingu 

Gumowe maty Sportflex w kształcie puzzla zabezpie-
czają podłogę przed zarysowaniami, chronią ćwiczą-
cych przed kontuzją i nadają sportowemu wnętrzu 
nowoczesnego wyglądu. 

Każdy z produktów Sportflex został przebadany pod 
kątem bezpieczeństwa stosowania - nie podrażnia 
skóry i nie powoduje otarć. Nie wykazano negatywnego 
wpływu na środowisko (a guma, z której wykonujemy 
płyty pochodzi z recyklingu).

Cechy nawierzchni:
 ∙ antypoślizgowe
 ∙ ochrona posadzki 
 ∙ amortyzacja upadków 
 ∙ prosty montaż 
 ∙ tłumienie dźwięku i drgań 

 ∙ łatwe w utrzymaniu 
 ∙ odporne na ścieranie
 ∙ nie brudzą rąk i odzieży
 ∙ guma pochodząca z recyklingu

PROSTY MONTAŻ 
BEZ UŻYCIA KLEJU



Producent bezpiecznych nawierzchni

Pozwól sobie i swoim klientom na najwyższą jakość. Maty 
Sportflex Black są wyjątkowo estetyczne, odporne na ściera-
nie, a jednocześnie wyjątkowo miękkie. 
Sportflex PUZZLE Black to nawierzchnie gumowe od polskiego producenta 
z przeznaczeniem na sale fitness i crossfit. Są odporne na zarysowania i występują w pięciu 
grubościach – 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm  i 30 mm. Dwa grubsze warianty pozwolą  
profesjonalnie chronić podłogę przed upadającymi ciężarami i dbają o komfort użytkowania 
przez tłumienie dźwięku i drgań. Barwa płyt jest trwała, nie ściera się ani nie blaknie na 
przestrzeni wielu lat.

SPORTFLEX BLACK
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Puzzle Black z super efektem mozaiki. To najwyższa półka 
estetyki, wygody użytkowania i bezpieczeństwa. 
Maty z dodatkiem kolorowego granulatu EPDM zwiększają atrakcyjność pomieszczenia 
i dodatkowo pomagają zamaskować nagromadzone w ciągu dnia zabrudzenia. 
Jednocześnie, same ich nie generują – nie brudzą ubrań, nie kruszą się i nie barwią. 
 ∙ nowoczesny styl 
 ∙ wysoka odporność na zniszczenia 
 ∙ antypoślizgowe i amortyzujące upadki  

SPORTFLEX SUPER BLACK

SPORTLEX SUPER BLACK (ŻÓŁTY)



Producent bezpiecznych nawierzchni

Kolorystyka płyt.
Maty sportowe SPORTFLEX SUPER BLACK występują w kolorze czarnym z dodatkiem 
granulatu w 5 kolorach – żółty, czerwony, zielony, szary, niebieski. Barwa mat jest trwała, 
nie ściera się ani nie blaknie na przestrzeni wielu lat.

ZIELONY NIEBIESKISZARY

ŻÓŁTY CZERWONY
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ZIELONY SZARY

Jeśli szukasz urozmaicenia, ten produkt jest dla Ciebie. Puzzle 
Sportflex Color to maty, które odmienią Twoją przestrzeń 
dzięki kolorom! 
Zadbaj o komfort ćwiczeń i dobry nastrój swoich klientów. 
 ∙ atrakcyjne wizualnie 
 ∙ wytrzymałe 
 ∙ antypoślizgowe 
 ∙ odporne na zarysowania

Kolorystyka płyt Sportflex Color. 
Maty sportowe Sportflex Puzzle Color występują z 3 wersjach kolorystycznych – czerwonej, 
zielonej i szarej. Warstwy są trwałe i zachowują intensywność na długi czas. 

SPORTFLEX COLOR

CZERWONY
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 ∙ Wymiary: 1000 x 160 x 15 mm lub 1000 x 160 x 20 mm 
 ∙ Skład: granulat SBR i wysokiej klasy klej poliuretanowy 
 ∙ Kształt: 6-zakładkowa listwa z łagodnym spadem
 ∙ Struktura: jednolita powłoka zapewniająca łagodne wejścia na zainstalowane maty 
 ∙ Kolor: czarny, bez dodatków kolorystycznych 
 ∙ Instalacja: na gładkiej powierzchni, zalecane doklejenie listwy 

 dla zwiększenia przyczepności 

Cechy:
 ∙ antypoślizgowe 
 ∙ wysoka odporność mechaniczna 
 ∙ zdolność absorbcji dźwięku 
 ∙ właściwości samoczyszczące 

ZAKOŃCZENIA GUMOWE 

LISTWA

NAROŻNIK



Jak układać puzzle Sportflex? Jak puzzle! 
Produkujemy maty używając form do wycinania idealnie równych kształtów. Każdy puzzel 
jest taki sam, więc układanie nawierzchni jest bardzo proste. Wystarczy je ze sobą połą-
czyć. Całość otocz zakończeniami Sportflex. 

Nawierzchnię z płyt gumowych układa się na podbudowie 
z betonu (na wylewce samopoziomującej). 
Możesz nimi przykryć posadzkę z paneli, płytek, wykładziny pod warunkiem, że powierzch-
nia będzie równa, twarda i stanowi jednolitą warstwę. W innym razie, mogą powstać 
wybrzuszenia. 

Równa podłoga = równa nawierzchnia Sporflex

Płyty posiadają dwie strony – z fazowaniem i gładką. 
Puzzle układamy stroną fazowaną do góry. Tylko taki sposób montażu zapewnia bezpieczeń-
stwo ćwiczeń. 
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wymiary 
100 cm x 100 cm

grubość 
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 mm

materiał
granulat SBR z recyklingu 

Wytrzymałe maty w kształcie kwadratu o wymiarach 
100 x 100 cm. Zabezpieczają podłogę przed zaryso-
waniami, amortyzują upadki i chronią przed otarciami. 
Dzięki nim, Twoi klienci docenią wysoki komfort korzy-
stania z siłowni, sali crossfit czy fitness. 

Cechy nawierzchni:
 ∙ antypoślizgowe 
 ∙ elastyczne 
 ∙ odporne na ścieranie 

Sportflex Square występują w 8 grubościach.

10 - 30mm – polecane na sale fitness, 
siłownie oraz ciągi komunikacyjne. Zwiększają 
przyczepność podczas ćwiczeń i chronią 
posadzkę przed zarysowaniami.

30 - 45mm – polecane na siłownie i podesty. 
Amortyzują stawy i ekstremalnie chronią posadzkę 
przed dużymi ciężarami.

 ∙ zdolność absorpcji dźwięku 
 ∙ wysoka odporność termiczna 
 ∙ jednolita struktura w przekroju



Producent bezpiecznych nawierzchni

ZAUFAJ SPRAWDZONYM 
NAWIERZCHNIOM! 
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Sportflex Square Super Black 

Czarne płyty z dodatkiem kolorowego 
granulatu. Dostępne kolory: niebieski, 
szary, żółty, zielony, czerwony.

Sportflex Square Color 

Coś dla przeciwników czarnej 
nawierzchni – płyty w kolorze. Dostępne 
w wersji czerwonej, zielonej i szarej. 
Intensywny kolor, który nie blaknie 
i nie wyciera się podczas ćwiczeń. 

Sportflex Square Black 

Klasyczna elegancja czerni, 
połączona z wysokimi parametrami 
produktu. Nawierzchnia dla najbardziej 
wymagających klientów. 

Wybierz jedną z trzech wersji produktu i ciesz się wysoką 
wytrzymałością na lata. 

NIEBIESKI

CZARNY

SZARY

SZARY

ŻÓŁTY

ZIELONY

ZIELONY

CZERWONY

CZERWONY



Producent bezpiecznych nawierzchni

Jak układać nawierzchnię Sportflex Square? 
Odpowiednie podłoże
Nawierzchnia z mat gumowych powinna zostać ułożona na oczyszczonej podbudowie 
z betonu (wylewce samopoziomującej). Dopuszczalne są także posadzki, pod warunkiem, 
że są równe i twarde. 

Temperatura
Maty nie powinny być układane w temperaturze powyżej 25°C i poniżej 5°C. 

Bez użycia kleju
Maty układamy bezpośrednio na posadzce, w układzie przyległym (tworząc równe kolumny 
i wiersze) lub na przekładkę. 

To proste
Nie należy zrażać się początkowymi nierównościami po ułożeniu – po krótkim czasie cała 
struktura się wyrówna, dzięki właściwościom gumowego granulatu. 

Docinanie płyt
Do cięcia mat, w celu ułożeniu ich przy ścianie lub w mniej dostępnych miejscach, należy 
użyć ostrego noża. 
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szerokość 
100 cm lub 125 cm

grubość 
2,3,4,5,6,8,10,12 mm

gęstość
1050, 950, 860 lub 750 kg/m3

Sportflex Roll to maty wykonane z granulatu gumo-
wego, dzięki czemu pełnią funkcję amortyzacyjną. 
Sprawdzi się w salach fitness, w siłowniach, halach 
sportowych, pomieszczeniach do gimnastyki, a także 
w domowej siłowni.

Cechy maty:
 ∙ antypoślizgowe
 ∙ ochrona posadzki 
 ∙ amortyzacja upadków 
 ∙ łatwe w utrzymaniu 
 ∙ nie brudzi ubrań

Sportflex Roll – BLACK  występuje tylko w czarnym 
kolorze

Sportflex Roll – SUPER BLACK to maty wykonane 
z granulatu gumowego z dodatkiem granulatu EPDM 
w kolorze niebieskim, szarym, zielonym, czerwonym, 
żółtym.

ŻÓŁTYCZERWONYZIELONYSZARYNIEBIESKI



Producent bezpiecznych nawierzchni

ZAUFAJ SPRAWDZONYM 
PRODUKTOM. 

MTJ GROUP 

Producent bezpiecznych nawierzchni nr 1 w Polsce

 

Zamów na sklep.nawierzchnie24.pl 

Masz pytania? Napisz biuro@nawierzchnie24.pl 

Śledź nas w social media 

Faceboook Nawierzchnie24 

Instagram @nawierzchnie24
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MTJ-Group Sp.j, Barnisław 44, 72-001 Kołbaskowo, NIP: 852 264 50 42

biuro sprzedaży: ul. Opatkowicka 10b/15, 30-499 Kraków
+48 720 850 640, biuro@nawierzchnie24.pl
www.nawierzchnie24.pl


