Professionals
kiezen voor

balletvloeren.nl

Ons bedrijf
Van Moderne dans tot Flamenco en van Hiphop tot klassiek ballet. In welke stijl u ook danst, op een balletvloer van
Interline Sportsystemen danst u beter. Tal van dansgezelschappen, balletscholen en (hoge)scholen waarderen onze
vloeren om hun uitstekende danstechnische eigenschappen. Dat is het resultaat van een doordachte vloeropbouw,
afgestemd op de wensen van de meest veeleisende professional.
Een speciaal team van Interline Sportsystemen installeert de (zwevende of verlijmde) vloeren. Dat is werk voor specialisten. Door de zorgvuldige behandeling van de ondergrond en de vakkundige opbouw heeft uw dansvloer een
levensduur van minimaal twintig jaar! En wilt u een semipermanente vloer huren? Wilt u een balletvloer meenemen op
tournee? Welkom bij interline!
In deze brochure vindt u onze zwevend permanente balletvloer, de zwevend demontabele balletvloer, de verlijmde
balletvloer, de theater- en vele andere toplagen en meer informatie over onze collectie ballet barres.

Zwevend permanent
Populair Balletvloer
De Populair Balletvloer is een fantastische vloer die - dankzij de keuze uit verschillende toplagen - voor bijna elke
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toepassing geschikt is. De meest ervaren dansprofessionals kiezen voor deze vloer om het lage draaimoment, het
hoog schokdempend vermogen en het geringe energieverlies. De toplaag van dansvinyl biedt voldoende grip én
heeft tegelijk een uitstekend glijvermogen.
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Toplaag keuze:
- Harlequin Ballet professional (cascade of studio)
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Toplaag Harlequin

- Troplan dans
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Drukverdeellaag

- Surface multi
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Verende schuimlaag

Polyfer Balletvloer
De Polyfer Balletvloer is een multifunctionele, vlakelastische dansvloer. Een belangrijke eigenschap van deze vloer
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is het verend vermogen. Al bij relatief lichte belasting (zoals dansende kinderen) veert de vloer comfortabel door.
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En omdat blokkerende puntelasticiteit ontbreekt, worden
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spieren en gewrichten minimaal belast.
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Toplaag Harlequin Surface

Toplaag keuze:

2

Staalplaat

deze vloer gerust een expositie organiseren of een toneel-

- Harlequin Ballet professional (cascade of studio)
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Lijmlaag

voorstelling houden.

- Troplan dans
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Staalplaat

- Surface multi
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Verende schuimlaag

De Polyfer Balletvloer kan een stootje hebben: u kunt op

Liberty Balletvloer
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De Liberty Balletvloer doet het altijd goed. Op elke locatie,
bij elke dansstijl. Hechthoutplaten met daaronder verende
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schuimblokken geven de vloer zijn vlakelastische, verende
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eigenschappen. Met een toplaag naar keuze bepaalt u
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Drukverdeellaag
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Verende vloerelementen

Zo kunt u voor een toplaag kiezen die past bij uw reper-

- Harlequin Ballet professional (cascade of studio)

3

Integrale veer

toire of juist een multifunctionele toplaag.

- Troplan dans

4

Integrale groef

- Surface multi
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Harlequin Ballet professional

de specifieke eigenschappen van de Liberty Balletvloer.

Bent u in verband met nieuwbouw of renovatie toe aan
een nieuwe dansvloer? Ontdek de Populair, Polyfer of
Liberty Balletvloer! De vloer wordt zwevend aangebracht,
dat wil zeggen: zonder bevestiging/verlijming op de
ondergrond.

Toplaag keuze:
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Zwevend demontabel
Liberty Portable Balletvloer
De Liberty Portable Balletvloer is een demontabele dansvloer met de beste eigenschappen van een permanente
vloer. Het geheim? De hechthoutpanelen die u eenvoudig
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aan elkaar klikt. De verende schuimblokken zijn voorzien
van een beschermende laag, waardoor deze vloer be-
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stand is tegen frequent verplaatsen.
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Drukverdeellaag

Toplaag keuze:

2

Verende vloerelementen

beschikken? Wilt u bij uw dansvoorstellingen beschikken

- Harlequin Ballet professional (cascade of studio)

3

Integrale veer

over een vloer met de vertrouwde kwaliteit? Ontdek de

- Troplan dans

4

Integrale groef

- Surface multi
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Harlequin Ballet professional

Wilt u op een tijdelijke locatie over een goede balletvloer
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Liberty Portable Balletvloer!

Liberty Home Balletvloer
Wilt u thuis beschikken over een dansvloer? Wilt u op niet
meer dan ruim 3 vierkante meter kunnen oefenen? Dan is
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de Liberty Home Balletvloer de ideale oplossing. U legt
deze dansvloer van 1,8 x 1,8 meter binnen tien minuten.
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Zo handzaam als de vloer is voor thuisgebruik, zo hoogwaardig zijn de danstechnische eigenschappen.
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Drukverdeellaag

Toplaag keuze:

2

Verende vloerelementen

- Harlequin Ballet professional (cascade of studio)

3

Integrale veer

- Troplan dans

4

Integrale groef

- Surface multi
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Harlequin Ballet professional

2

De Liberty Home Balletvloer kan zich meten met professionele dansvloeren! Ontdek deze dansvloer voor thuis!

Ook te huur!
Let op: u kunt de Liberty Portable Balletvloer
ook huren bij Balletvloeren.nl! Hoeveel vierkante meter hebt u nodig? Wilt u de vloer zelf installeren of zullen wij dat voor u doen? Neem
contact op, bespreek de mogelijkheden en
verzeker u van een uitstekend dansevenement!
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Verlijmd
Allegro Balletvloer
De Allegro Balletvloer verandert elke harde ondergrond
in een uitstekende dansvloer. Deze dikst verkrijgbare af-
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rolbare balletvloer is dan ook de ideale oplossing als u
bijvoorbeeld over een tijdelijke locatie beschikt. De investering is laag, de kwaliteit goed!
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De Allegro Balletvloer is een (semi)permanente, verende
dansvloer: bijna 9 mm dik. De verende schuimlaag is voor-

1

Anti-slip toplaag
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PVC ondersteuningslaag

3

Vezelversterking
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PVC verende schuimlaag

zien van een sterke PVC toplaag. Onze specialisten verlijmen de vloer op elke harde ondergrond. Ontdek de Allegro
Balletvloer!

Taralastic Multi-Dansvloer
De Taralastic Multi-Dansvloer is een breed toepasbare balletvloer. Van aerobics tot dans: deze vloer is er klaar voor.
De vloer bestaat uit een verende schuimlaag met een
sterke PVC-toplaag. Onze specialisten verlijmen de vloer
op elke harde ondergrond.
De Taralastic Multi-Dansvloer combineert een gunstige
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prijs met uitstekende danstechnische eigenschappen.
Een vloer die binnen bijna elke budget past. Ontdek de
Taralastic Multi-Dansvloer!
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Toplaag PVC Surface

2

Verende rubbermat 10 mm

Theater toplaag
DUO Balletvloer
Wilt u als reizend dansgezelschap overal zeker zijn van
een goede ondergrond? Wilt u zelf uw toplaag meenemen
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op voorwaarde dat het aanbrengen ervan eenvoudig blijft?
Dan is de DUO Balletvloer de oplossing die zich bewezen
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heeft. Deze oprolbare toplaag - in zeven kleuren verkrijgbaar en tweezijdig bruikbaar - ligt altijd vlak. Met het bijgeleverde tape maakt u van de banen een representatieve

Het totale kleuren aanbod hieronder:
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Duo, kleurkeuze 1 Harlequin
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Duo, kleurkeuze 2 Harlequin

en stabiele balletvloer.
De DUO Balletvloer past in elke studio en op elk podium.
Zo snel als u de vloer legt, zo snel rolt u ‘m weer op.
En dankzij zijn lage gewicht én de handige transportmiddelen is ook het vervoer gemakkelijk.

Ballet Barre
Uw balletstudio is compleet met een barre van Balletvloeren.nl. De essenhouten barre kunt u in verschillende uitvoeringen krijgen: aan de vloer of aan de wand bevestigd,
al dan niet verstelbaar en in enkele of dubbele uitvoering.
Vanzelfsprekend leveren we de barres inclusief alle bevestigingsmaterialen.

Harlequin Duo is de perfecte vloer voor dansers op tournee. Uitrollen, strak
neerleggen, naden tapen en de vloer is direct klaar voor gebruik.
Harlequin Duo is een dubbelzijdige toplaag; één zijde is zwart andere zijde wit
of grijs. Afhankelijk van uw uitvoering dubbelzijdig bruikbaar!

Toplagen

Fiesta

Tempo

Cascade

Met de Fiesta toplaag combineert u het design en

De Tempo toplaag biedt door zijn dikte optimale be-

De toplaag Cascade voldoet aan de hoogste eisen

de uitstraling van een houten vloer met de voordelen

scherming tegen een harde ondergrond. Dat maakt

van toneelmanagers en professionele dansers. Een

van een synthetische toplaag. De Fiesta is een uitste-

de toplaag bij uitstek geschikt voor dansstijlen als

Cascade vloer geeft dankzij zijn enigszins zachte op-

kende ondergrond voor dans en drama. Gemakkelijk

Moderne Dans of Barefoot. De Tempo kunt u inzetten

pervlakte de dansers een comfortabel, zeker gevoel.

te reinigen en onderhoudsvriendelijk.

als (semi)permanente én als meeneembare toplaag.

Daarmee is de toplaag in bijna elke setting een succes.

Studio

Allegro

Showfloor

De toplaag Studio is geschikt voor zowel dans als

De Allegro Balletvloer verandert elke harde onder-

Harlequin Showfloor is een gelaagde vezelversterkte

toneel. Het stevige vinyl wordt door professionele

grond in een uitstekende dansvloer. Deze dikst ver-

pvc vloer aangebracht op een zachte backing.

dansers als bijzonder prettig ervaren: De Studio is

krijgbare afrolbare balletvloer is dan ook de ideale

Showfloor is zeer licht in gewicht, extreem sterk en

geschikt voor alle denkbare bewegingen en choreo-

oplossing als u bijvoorbeeld over een tijdelijke locatie

ontwikkeld als demontable decoratieve afdekvloer

grafieën. De Studio kunt u inzetten als (semi)perma-

beschikt. De investering is laag, de kwaliteit goed!

bij danswedstrijden, modeshows en evenementen.
Beschikbare kleuren zwart, wit en grijs.

nente én als meeneembare toplaag.

Duo

Hi-shine

Standfast

Wilt u als reizend dansgezelschap overal zeker zijn

De Hi-Shine toplaag maakt zijn naam waar. Deze re-

De Standfast is een toplaag waarop dansers in elke

van een goede ondergrond? Wilt u zelf uw toplaag

flecterende, glanzende toplaag geeft elk podium een

stijl uit de voeten kunnen. De synthetische toplaag

meenemen op voorwaarde dat het aanbrengen er-

unieke uitstraling. Een fantastische semipermanente

biedt zowel voldoende grip áls het juiste glijvermo-

van eenvoudig blijft? Dan is de DUO Balletvloer de

of meeneembare toplaag voor onder meer opera,

gen. Dat betekent maximale bewegingsvrijheid voor

oplossing die zich bewezen heeft. Deze oprolbare

TV-sets, entertainment en zelfs modeshows of pro-

professionals.

toplaag - in zeven kleuren verkrijgbaar en tweezijdig

ductintroducties.

bruikbaar - ligt altijd vlak.
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