
Våra Golv

APM sport AB är sedan 1980 en leverantör av sporthalls och arena 
produkter.
Vi levererar allt från löst material till hela inredningar och golv .

APM är ett litet företag med stora resurser.

Vi har under 40 års tid skapat oss en mycket bra erfarenhet om vad som 
passar i olika miljöer när det gäller både sporthallar gymnastiksalar o 
arenor, även gym,
Vi är lokaliserade i Arboga i Mälardalen 

Vi har nu tagit fram en serie produkter som är specialanpassade för den 
typ av miljöer.
Som vi presenterar i denna katalog som vi säljer i Skandinavien & 
Europa.
Kontakta oss för info eller kostnadsfri offert 



Kvalitetssäkring, integritet i företagets 
prestige.

••••• 
Miljövänligt Antiskid motstå kompression Slitmotstånd Fuktsäker 

PP Hollow 400garage golv 
0 Rika färger gör livet färgrikare 

Color,not just a simple color,color serving as visual language of expressing 

emotion,reveal your individual character elegant demeanour. 

PP HOLLOWED OUT 

GARAGEGOLV

■ 

En introduktion om våra golv till garage 

Specifikationer 

Produkt PP Hollowed 400garage golv Vinkel
60mm*60mm 

Material Design 00% slagmotstånd, antioxidation  och 

anti-UV.  PP-material

Självlåsande design
Populär lösning

400x400xl8mm Storlek
tillämpnings

område

400mm*600mm In sta lation  

Garaget,billhall.Biltvätt 
bilutställningar, 
vattenbassänger,gångar 
verkstäder.

Självlåsande kopplingarspecifikation

er 

Färg Vik t 630g 
Svart, VIt, Mörk/ljus Grå,Röd, 

Blå,Gult,Grönt 

Insta l lation
Lägg golvet på marken  riktade mot varandra och tryck ihop bitarna. 

En introduktion om våra golv till garage

PP Hollowed 400 Garage golvmattor, självlåsande design.
Tillverkade i följd med Amerikansk & Europeisk standard. 
Materialet absorberar fall, anti oxidation anti UV, materialet är 
nytt PP.
Golvet används med fördel i garage, bilhallar, till bilutställningar, 
biltvättar, utomhusbassänger, utomhus där väglaget kan vara halt 
och verkstäder.  



Stark hydrofobicitet

Miljösäkert
Varje rutnät har mer än 400 uttag som tvättar bort sedimentet 

och dränerar bort vattnet.

Enkel instalation  
Miljö Säkerhetskvalitetssäkring 

Multipoint, hög bärförmåga 

kvalitetssäkring av miljösäkerhet

Stark bärförmåga
Miljösäkert

_,_ 

Använd plastplastmaterial. Öka förtjockningen, god 
tryckledningsförmåga. Mångstödpunkt Medelkraft.

Halkskydd 
Miljö Säkerhetskvalitetssäkring 

Stark kombination 
Miljö Säkerhetskvalitetssäkring 

llil 

DEDUCE A GOOD LIFE,CREATE A FASHION 

Fördelarna är med våra golv. Ett golv av kvalité gör dig en tjänst.

Golvet har många användningsområden



PP Diamond Floor Tiles
Anti-chock, anti-oxidation, anti-uv 

100% nytt pp material

PP Diamond Floor Tiles

Introduktion Gör din lokal anpassad efter dina preferenser

Färgerna på våra golv

Europeisk och amerikansk 

kvalitetsstandardproduktion. 100% anti 

impact antioxidant anti uv, pp material. 

Golvplattorna används ofta i garage 

bilutställningar kontor och 

utomhusutställningar

Produkt

Material

Storlek

Specifika.

Färg

Instalation

Vikt

Vinkel

Låsning

Design

Användning

sområde

PP Diamond Floor Tiles

PP Material

330x330x13mm

330X50mm

Svart, vit,ömrk/ljusgrå, röd gul, grön

En enkel instalation, golvet läggs motvarandra och ett enkelt tryck mot plattorna. 

Enkel och hjälpsam design 

Garage, biltvätt, utställningar 

mm

självlåsande golvlåsning.

580 g per bit. 



Stark bärkapacitet Enkel instalation Halkskydd
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Multipoint hög bärkapacitet Stark kombination
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Installation 

2. 3. 

Vi hjälper dig med din beställning. 

Vi hjälper dig med vad som är mest 
lämpligt med din yta.

1 

Fördelarna är med våra golv. Ett mångsidigt golv med många 

användningsområden.

Ett golv av kvalité gör dig en tjänst.



Self-Introduce 

Product Name PVC interlocking floor tiles 

Material 100% new PVC material 

Produktparametrar
Våra produkter, integritet i affärsvärlden!

Scope of application Garage,4sshop,workshop 

Splicing method Interlocking 
- -+----------------+--

498*498*6.Smm(Leather pattern) 

498*498*6.Smm(Coin pattern) 

505*505*6.Smm(Leather Hidden locks) 
Product 

specification 505*505*6.Smm(Coin Hidden locks) 

508*508*7mm ( Butterfly locks. ) 

SlO*SlO*Smm(Diamond pattern) 

SlO*SlO*Smm(Coin pattern) 

SlO*SlO*Smm(Fish scale) 

Desigh DIY splicing design in Europe and America 

1700g/pcs 

1700g/pcs 

1800g/pcs 

Weight : +-SOg 1800g/pcs 
r-- - - - - ----1 

1670g/pcs 

lS00g/pcs 

lS00g/pcs 

lS00g/pcs 

Colar 

Installation 
method 

Put directly on the ground,the two cushions are in the same direction,the lock is aligned, 

and the rubber hammer is used to knock,so the assembly is simple and convenient 

PVC låsande golvsystem

Europeisk och amerikansk 

kvalitetsstandardproduktion. 100% anti impact 

antioxidant anti uv, pp material. Golvplattorna 

används ofta i garage bilutställningar kontor 

och utomhusutställningar



Installation steps 
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Rich colors make life more colorful 

CZ G006 
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CZ GOOS 

CZ GOOl 

CZ G002 CZ GOOl 

CZ GOOS CZ GOO? 

Våra PVC-golv har många 

användningsområden 

PVC-golv
interlocking

Konstgräs



 För inomhus

Rika färger gör livet

mer färgstarka

Färg, inte bara en enkel färg, färg som 

fungerar som visuellt språk för att uttrycka 

känslor, avslöjar din individuella karaktär

Portabla golvplattor

1 

Konstgräs

Mjukt & naturligt utseende, 50 hål runt 
varje kvadratmeter, anti-UV, 
brandresistent .
Våra produkter tillverkas av polypropen 
och polyeten, miljövänligt lim, fri från 
tungmetaller.

Naturligt utseende  Miljövänligt innehåll

Portabla golvplattor 
Miljövänligt PVC på ytan & PP i botten. 



kort introduktion

Namn: 

Material: 

Storlek: 

Vikt: 

Färg: 

Användningsområde: 

 anv.stemperatur: -40°( to 120 °C 

Non-slipyta.  

Interlockinq Outdoor dance Floor Tile 

PVC yta & pp botten 

310x310xl2mm 

670q 

vitt ,svart ,ljust trä,mörkt trä
Dansrum. Vardagsrum, supermarknad, bröllopssal för 
mässor osv

Bärighet: 20 ton 

God resistans mot olja

PP 
Sportgolv 

Rich colors make life 

more colorful 

PP Sportgolv 0 

Äldre produkt  

Golvets botten måste täckas 
med gummivalsar för 
stötdämpning och 
ljudisolering.

EDUCE A GOOD LIFE,CREATE A FASHION 

PVC-gummimatta i botten. 
Minskar ihålligt ljud. Du 
behöver inte lägga 
gummivalsar på
botten. 

Lättviktsmaterial, lätt att transportera & installera

-Interlocking design. 
-Vattenavvisande, Anti-slip
-Miljövänligt
-Uppnår internationell standard
-Flertal olika mönster

Ny Produkt

Nytt anti-uv och miljövänlig golv. 

Portabla dansgolv

Gör lokalen 
personlig med just 
dina färger.



Kort introduktion

Namn: 

Material: 

Storlek: 

Vikt: 

Färg: 

Användningsområde: 

Kompressionsmotstånd 

Temperaturområde 

Produkten

pp leather sport floor 

100% pp material 

300x300x12mm 

300q 

Åtta färger & anpassningsbar 
Sportarenor, basketplan, ishockeyplan mm. 

Klarar belastning av 2500 N 

-45 - 70 

Patent på produkter. 
 

SGS 
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Tillverkade för europeisk & 
Amerikansk standard.

SGS 
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SGS 
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Tillverkad efter europeisk 
standard. Nytt material gör 
golvet hållbart & miljövänligt. 

PP SPORTGOLV Kvalifikationer



Oingdao Readygo Industry & Trade Co., Ltd 

www.apmsport.se
info@apmsport.se

APM SPORT & IMPORT AB
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