INVENTED IN

SWEDEN

D E T H Ö G BYG G D A I N S TA L L AT I O N S G O LV E T

HIFLEX FLOOR

DEN FLEXIBLA LÖSNINGEN
FÖR HÖGA HÖJDER
HiFlex Floor är Bergviks högbyggda installationsgolv
med möjlighet till golvhöjder upp till 4,5 meter.
HiFlex Floor används där man vill ha en kabelkällare
med gott om plats för kablar och andra installationer.
Där man tidigare använde betonghåldäck för att skapa
en kabelkällare kan man idag på ett enkelt och billigt
sätt göra detta med HiFlex Floor. Med HiFlex Floor kan
sena ändringar i layout göras fram till installationsfasen utan att detta påverkar leveranstid eller pris. Det
är även enkelt att göra förändringar i ett senare stadie
utan att det påverkar den dagliga driften.
Bergvik tar ett helhetsansvar för golvet.
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Vi tar hand om projektering, design, installation och
besiktning. Detta innebär att vi har hundraprocentig
kontroll över kvaliteten. Vi på Bergvik tillverkar alla våra
golv i Sverige.
Tung belastning är inget problem! Redan i konstruktionsstadiet anpassas underrede och golvplattor efter den
utrustning som ska stå på golvet. Golvet konstrueras av
golvplattor med not och spont som sedan beläggs med
valfritt ytskikt. Den flexibla golvkonstruktionen medger
dimensionering av laster mellan 10 och 50 kN/m2. Den
inbördes placeringen av benstöd, primär- och sekundärbalkar är de faktorer som styr dimensioneringen.

GOLVET SOM TÅL
TUFFA TAG
Varje enskilt projekt ritas och kommuniceras med er
som kund, vilket förenklar montagefasen avsevärt då
golvets utförande redan är fastställt innan montören
påbörjar montaget.
Varje leverans innehåller färdiga benstöd för avsedd
golvhöjd, primär- och sekundärbalkar kapade i rätt
längder och övriga montagedetaljer vilket gör att
våra montörer snabbt och effektivt monterar golvet.

Fördelar Bergviks HiFlex Floor
▪

Stödjer golvhöjder mellan 2000 - 4500 mm

▪

Ersätter dyra och svårarbetade betonghåldäck

▪

▪

Sena ändringar i layout kan göras utan att det 		
påverkar leveranstid eller pris
Upp till 2000 mm mellan benstöden

Kabelstegar monteras enkelt direkt på HiFlex Floors
benstöd antingen med Bergviks populära konsolfäste
eller med ankarskena direkt på benstöden.
Tack vare att Bergvik redan i konstruktionsstadiet
samordnar placeringen av kabelstegar och benstöd
så får man gott om utrymme för kabelmontage och
andra arbeten under golvet.
Alla Bergviks montörer har ID06 och SSG Entré.

▪

▪

▪

▪

Maximerat utrymme för kablar och andra installationer
under golv
Alla installationer under golvet kan monteras direkt på
underredet med Bergviks unika konsolfäste.
Direktlaminerad golvskiva ger lång livslängd
Unikt flexibelt system som mycket enkelt möjliggör
anpassningar vid framtida utbyggnader och förändringar.
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SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR
MED HÖGSTA KVALITET

Att samarbeta med Bergvik är problemfritt. I CAD-miljö skräddarsyr
vi unika lösningar för varje kund som får exakt de lösningar och
den kvalitet de efterfrågar. Tillverkningen av golvplattor sker i
anpassade mått, vilket är unikt. Detta innebär att din utrustning
kan ritas in i lösningen och att golvplattorna anpassas så att inget
blir låst. Vi erbjuder dessutom 5 års garanti på golvet!
Bergvik startade 1970, i dåvarande namn Ställverksprodukter.
I samband med våra exportframgångar bytte vi namn till
Bergvik Flooring, som 2016 ändrades till Bergvik Sweden då vår
produktportfölj utökades med tak. Vi har idag levererat till över
100 länder i världen.
Idag utvecklar och levererar vi tekniska produkter så som Iso Floor,
HiFlex Floor, Iso Floor Seismic och installationstaket Iso Flex-Grid.
Tillverkningen sker i vår fabrik i Bergvik utanför Söderhamn i
Hälsingland.

Övriga produkter
ISO FLOOR

HIFLEX FLOOR

SEISMIC BRACING

ISO FLEX-GRID

TECH FLOOR

Installationsgolv för
optimal tillgänglighet av
el- och VVS-installationer
i tex elektriska driftrum,
datacenter, telestationer
och processlinjer.

Högbyggt ställverksgolv
som alternativ till betongbjälklag där felplacerade
hålslitsar kan försena och
fördyra projektet.

Bergviks jordbävningssäkra
stativ, skyddar all kritisk
utrustning. Finns i olika
säkerhetsnivåer.

Iso Flex-Grid är ett
kostnadseffektivt installationstak; ett kombinerat
skensystem och innertak
som tål höga belastningar vid upphängningar.

Ett ekonomiskt standardgolv för kontor, datarum
och ledningscentraler.
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