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Most wanted Indoor tiles 

 

Sinds de opkomst van CrossFit in Nederland is Bos Rubber een begrip 

in de Fitness– en Crossfitwereld. Dankzij het slijtvaste en veilige  

rubber kan elke sportruimte worden voorzien van een  

dempende antislipvloer, die vaak nog goedkoper is dan laminaat. 

Bos Extreme Black 

Geluidsdemping   

Duurzaamheid 

Gemakkelijk te reinigen 

Afmetingen: 100x100x2cm. 

Ook leverbaar in de kleuren: groen | rood (prijzen op aanvraag) 

Bos Extreme Impact black 

Geluidsdemping 

Duurzaamheid 

Gemakkelijk te reinigen 

Afmetingen: 100x100x4,3cm 

Voorzien van geluidsabsorberende noppen aan onderzijde. 

Bos Extreme Urban Grey 

Geluidsdemping   

Duurzaamheid 

Gemakkelijk te reinigen 

Afmetingen: 100x100x2cm 

Magnesium en vuil is minder zichtbaar op grijs. 

Bos Extreme Impact Urban Grey 

Geluidsdemping   

Duurzaamheid 

Gemakkelijk te reinigen 

Afmetingen: 100x100x4,3cm 

Voorzien van geluidsabsorberende noppen aan onderzijde. 

OP VOORRAAD +/- 3 WEKEN  OP AANVRAAG 
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Bos Heavy Interlock Rice  

Geluidsdemping   

Duurzaamheid 

Gemakkelijk te reinigen 

Ideaal voor groepslesruimtes . Voor deze tegels zijn  

bijbehorende afwerkranden beschikbaar. 

Bos Ecoline Black 

Geluidsdemping   

Duurzaamheid 

Gemakkelijk te reinigen 

Afmetingen: 100x100x2cm. 

Let op: grotere onderlinge maatafwijking. Installatie enkel in 

Halfsteensverband mogelijk.  

Waar moet je op letten bij het kiezen van de juiste vloer 
 

De keuze tussen de dikte 20 en 43mm hangt af van het type pand waar je ge-

vestigd bent. Zit je op een verdieping of in een ruimte met buren, adviseren wij 

altijd de 43mm dik te nemen. Deze is speciaal ontworpen voor een hogere  

trilling absorptie, terwijl de mat wel stug genoeg blijft voor een hoog trainings-

comfort en duurzaamheid.  
 

Vaak hoor je dat de hardheid van de persing, de duurzaamheid bepaald. Echter 

geeft een hogere persing en lagere bindfactor van het bindmiddel. Dit kan  

leiden tot vroegtijdig losbreken van de granulaatkorrels. 

Remco & Egon, rubberspecialisten Bos Rubber 

Bos Extreme XXL Black 

Geluidsdemping   

Duurzaamheid 

Gemakkelijk te reinigen 

Afmetingen: 120x120x2cm (1,44m²) 

Uniek in Europa! Minder voegen, grotere en luxere uitstraling 



Most wanted Indoor tiles 

 
OP VOORRAAD +/- 3 WEKEN  OP AANVRAAG 

Bos Rubber Extreme Impact Urban Grey 

Geluidsdemping   

Duurzaamheid 

Gemakkelijk te reinigen 

Afmetingen: 100x100x4,3cm 

Voorzien van geluidsabsorberende noppen aan onderzijde. 

 

YELLOW RED GREY ORANGE VIOLET  BLUE GREEN PINK  BLACK  

Bos Ultra Interlock 6mm full black  

Geluidsdemping   

Duurzaamheid 

Gemakkelijk te reinigen 

Afmetingen: 100x100x0,6cm 

(werkmaat) 

Bos Ultra Interlock 8mm Sparkle 

Geluidsdemping   

Duurzaamheid 

Gemakkelijk te reinigen 

Afmetingen: 100x100x0,8cm (werkmaat) 

Check de beschikbare kleuren in de color chart hieronder. 

Creëer een 100% egale vloer met onze Ultra line,  

zonder zichtbare puzzelstructuur! 

Onze ultra line wordt met de nieuwste techniek, tegel voor tegel, op maat ge-

sneden. Hierdoor passen de tegels 100% strak in elkaar, waardoor je een naad-

loze vloeroppervlakte krijgt.   

Bos Ultra Interlock 8mm full black  

Geluidsdemping   

Duurzaamheid 

Gemakkelijk te reinigen 

Afmetingen: 100x100x0,8cm (werkmaat) 

Let op: voor CrossFit/Functioneel trainen adviseren wij 15mm 
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3 
YELLOW RED GREY ORANGE VIOLET  BLUE GREEN PINK  BLACK  

Bos Ultra Interlock 15mm Sparkle 

Geluidsdemping   

Duurzaamheid 

Gemakkelijk te reinigen 

Afmetingen: 100x100x1,5cm (werkmaat) 

Check de beschikbare kleuren in de color chart hieronder. 

Bos Ultra Interlock Fully custom made 

Geluidsdemping       afhankelijk van dikte 

Duurzaamheid                   afhankelijk van dikte 

Gemakkelijk te reinigen 

Mogelijkheden: gegraveerd sprinttrack/logo/zones |  

32 kleuren | dikte 4-50mm |  afgeschuinde kanten 

Heavy Duty afwerkstrip (4-20mm) 
Met deze aluminium strip kunt u elke Ultra en H-tech vloer af-

werken. Deze strip zal niet verbuigen indien er met bankjes 

overheen wordt gereden of wanneer er gewichten op vallen. 

 

Afmetingen: 200x6x1cm (voor 4-20mm dikke vloeren) 

monteren met slagpluggen (niet inbegrepen) 

Bos Ultra Interlock 15mm full black  

Geluidsdemping   

Duurzaamheid 

Gemakkelijk te reinigen 

Afmetingen: 100x100x15mm (werkmaat) 

Zeer robuuste tegel voor een egaal oppervlakte. 



Hi-Tech granulaat op rol 

 
OP VOORRAAD +/- 3 WEKEN  OP AANVRAAG 

Bos Hi-Tech 6mm dik Sparkle 

Geluidsdemping   

Duurzaamheid  

Gemakkelijk te reinigen 

Afmetingen: 1,00m breed | 10m lang (wordt per rol verkocht) 

Diktes: 6, 8 mm op voorraad | 10 en 12mm op aanvraag 

Creëer een ultiem strakke vloer! De Hi-Tech vloer wordt op rol  

geleverd, eventueel op de gewenste lengte en dikte. Deze vloer is een-

voudig zelf te installeren d.m.v. dubbelzijdige tape . 

YELLOW RED GREY ORANGE VIOLET  BLUE GREEN PINK  BLACK  

Bos Hi-Tech 8mm dik Sparkle 

Geluidsdemping   

Duurzaamheid  

Gemakkelijk te reinigen 

Afmetingen: 1,00m breed | 10m lang (wordt per rol verkocht) 

Diktes: 6, 8 mm op voorraad | 10 en 12mm op aanvraag 

YELLOW RED GREY ORANGE VIOLET  BLUE GREEN PINK  BLACK  

Bos Hi-Tech Custom Made 

Geluidsdemping                              afhankelijk van de dikte 

Duurzaamheid                                 afhankelijk van de dikte  

Gemakkelijk te reinigen 

Afmetingen: 1,00m breed | Lengte op aanvraag | elke kleur 

Diktes: 6, 8, 10 en 12mm  



All-In concepten op maat 
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Bos Hi-Tech 6mm dik Full Black 

Geluidsdemping   

Duurzaamheid  

Gemakkelijk te reinigen 

Afmetingen: 1,00m breed | 10m lang (wordt per rol verkocht) 

Diktes: 6, 8 mm op voorraad | 10 en 12mm op aanvraag 

Bos Hi-Tech 8mm dik Full Black 

Geluidsdemping   

Duurzaamheid  

Gemakkelijk te reinigen 

Afmetingen: 1,00m breed | 10m lang (wordt per rol verkocht) 

Diktes: 6, 8 mm op voorraad | 10 en 12mm op aanvraag 

Heavy Duty afwerkstrip (4-20mm) 
Met deze aluminium strip kunt u elke Ultra en H-tech vloer af-

werken. Deze strip zal niet verbuigen indien er met bankjes 

overheen wordt gereden of wanneer er gewichten op vallen. 

 

Afmetingen: 200x6x1cm (voor 4-20mm dikke vloeren) 

monteren met slagpluggen (niet inbegrepen) 

Bos Permanent rubbertape Heavy  
Deze tape hebben wij speciaal laten ontwikkelen voor een 

permanente kleefkracht op rubber. Door de directe 

kleefkracht,. Wordt elke installatieklus gemakkelijk. Zowel 

voor vloer als wandrubber te gebruiken. 

Afmetingen: 25,00x0,05m | 25,00x0,20m 

*indien los besteld, wordt hier transportkosten voor berekend 



Exclusive Tiles & Outdoor Tiles 

 OP VOORRAAD +/- 3 WEKEN  OP AANVRAAG 

Bos EPDM Tile 

Geluidsdemping   

Duurzaamheid 

Gemakkelijk te reinigen 

Leverbaar in diverse kleuren en afmetingen, vraag naar de 

mogelijkheden. (prijzen op aanvraag) 

Bos Extreme Outdoor 100x100x4,3cm 

Antislip buiten 

Duurzaamheid buiten 

Waterdoorlaatbaarheid 

De juiste samenstelling voor een comfortabele sportvloer met 

een goede waterdoorlaatbaarheid.  

Bos Grass Tile 

Geluidsdemping   

Duurzaamheid 

Gemakkelijk te reinigen 

Afmetingen: 100x100x2,5cm. 

Leverbaar in diverse kleuren , vraag naar de mogelijkheden.  

Bos Extreme Gegraveerd Logo 

Geluidsdemping 

Duurzaamheid 

Gemakkelijk te reinigen 

Leverbaar voor zowel Extreme 20 / Impact 43. 

D.m.v. onze graveertechniek 100% slijtvast 

Bos Ultimate Outdoor 100x100x4cm 

Antislip buiten 

Duurzaamheid buiten 

Waterdoorlaatbaarheid 

Gemaakt met extra grof granulaat voor betere  

waterdoorlaatbaarheid.  



Home Gym tiles 
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Bos Hobby Tile 100x100x2,5cm 

Geluidsdemping   

Duurzaamheid 

Gemakkelijk te reinigen 

Afmetingen: 100x100x2,5cm. 

Grof granulaat, geschikt voor binnen en buiten. 

Bos Extreme Home Smal 

Geluidsdemping   

Duurzaamheid 

Gemakkelijk te reinigen 

Afmetingen: 50x50x1,5cm. 

Licht gewicht, super duurzaam. Ideaal voor kleine afnames. 

Bos Extreme Home 

Geluidsdemping   

Duurzaamheid 

Gemakkelijk te reinigen 

Afmetingen: 100x100x1,5cm. 

Licht gewicht, super duurzaam.  



Premium Sprinttracks 

OP AANVRAAG 

 
OP VOORRAAD +/- 3 WEKEN  OP AANVRAAG 

Budget Sprinttrack Unlined 

Duurzaamheid   

WOW-factor 

Glijvermogen 

Standaard afmetingen: 2 of 4 meter breed | lengte per meter 

Leverbaar in: antraciet, zwart, blauw, groen, signaal rood, wit, 

geel, klei rood 

Heavy Sprinttrack Unlined 

Duurzaamheid   

WOW-factor 

Glijvermogen 

Afmetingen: standaard 2 of 4 meter breed. Eventueel op maat. 

Leverbaar in: antraciet, zwart, blauw, groen, signaal rood, wit, 

geel, klei rood. Kleur belijning op aanvraag 

Heavy Sprinttrack Start & Finish 

Duurzaamheid   

WOW-factor 

Glijvermogen 

Afmetingen: standaard 2 of 4 meter breed. Eventueel op maat. 

Leverbaar in: antraciet, zwart, blauw, groen, signaal rood, wit, 

geel, klei rood. Kleur belijning op aanvraag 

Budget Sprinttrack Stripes 

Duurzaamheid   

WOW-factor 

Glijvermogen 

Standaard afmetingen: 2m breed  

Leverbaar in de kleuren: groen, klei rood, blauw en zwart met 

witte belijning (zijlijnen en middenlijn). 

Als u voor onze sprinttracks kiest, dan kiest u voor kwaliteit. De combinatie van 

een korte vezel en een hoge dichtheid van de mat, zorgt ervoor dat onze kunst-

grasmatten slijtvast zijn en hierdoor lang meegaan als sportvloer. Uitermate ge-

schikt voor power sleds en andere functionele CrossFit- en fitnesstoepassingen. 



Basic Sprinttracks 
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Heavy Custom  

Deze track kun je zelf  

helemaal ontwikkelen. 

De track wordt hierbij  

geheel machinaal getuft 

(uniek concept). De  

maten dienen nauwkeu-

rig in cm. doorgegeven te 

worden. Zie  

kleurenopties. -> 

Heavy Sprinttrack Custom Made 

Duurzaamheid   

WOW-factor 

Glijvermogen 

Leverbaar in onderstaande kleurencombinaties, vraag naar 

de mogelijkheden.  

Heavy Sprinttrack Numbered 

Duurzaamheid   

WOW-factor 

Glijvermogen 

Afmetingen: standaard 2 of 4 meter breed. Eventueel op maat. 

Leverbaar in: antraciet, zwart, blauw, groen, signaal rood, wit, 

geel, klei rood. Kleur belijning op aanvraag 

Options Heavy sprinttrack 
 

 



Afwerking, montage & onderhoud 

 
OP VOORRAAD +/- 3 WEKEN  OP AANVRAAG 

Bos MS Polymeer Heavy 290ml. 
Onze speciaal ontworpen rubberlijm, kan rubber op elk ge-

wenste ondervloer verlijmen. Door het verlijmen voorkom je 

rek en krimp, met kieren tussen de tegels als gevolg.  

Verbruik: Blokverband 15m²/tube | Halfsteens 10m²/tube 

                  Oploopprofielen 4m¹/tube 

 

Oploopprofiel / hoekprofiel 
Onze rolstoelvriendelijke oploopprofielen bieden een comfor-

tabele op-/afstap van en naar de sportvloer. Tevens bieden zij 

een strakke afwerking van de mat. 

Hoekprofielen zijn enkel in 20mm leverbaar 

Leverbaar in de kleuren: 20mm zwart | 43mm zwart / grijs 

Afmetingen oploopprofiel: 100x14x2cm. | 100x20x4,3cm. 

Bos Sport Floor Cleaner 
Sport Floor Cleaner is geschikt als krachtige reiniger voor 

vloeren, binnen- en buitenshuis. Sport Floor Cleaner is in ge-

bruiksverdunning volledig veilig voor mens, dier en materiaal. 

De microbiologische samenstelling zorgt voor een langdurige 

werking, juist bij poreuze oppervlakten. 

Leverbaar in flessen van 1 liter 

Rubber wandbescherming  
Ons wandrubber beschermt uw wanden tegen schade, wat 

ontstaat door schijven die tegen de wand worden gezet. 

Wandbescherming is in free-weight-ruimtes niet meer weg te 

denken. 

Leverbaar in diverse hoogtes, prijs op aanvraag. 

Bos Permanent rubbertape Heavy  
Deze tape hebben wij speciaal laten ontwikkelen voor een 

permanente kleefkracht op rubber. Door de directe 

kleefkracht,. Wordt elke installatieklus gemakkelijk. Zowel 

voor vloer als wandrubber te gebruiken. 

Leverbaar in diverse breedtes, prijs op aanvraag. 



Afwerking, montage & onderhoud 
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Professionele installatie 

Onze stoffeerders komen 

dagelijks in clubs. Zowel 

voor installatie van vloeren 

als voor fitnesstoestellen. 

De beste montagematerialen 

Wij werken alleen met de beste 

montagematerialen voor een 

maximale levensduur van uw 

vloer. 

Onbegrensde  

mogelijkheden 

Wij denken altijd in oplos-

singen. Zo denken wij al-

tijd mee met de klant 

welk type vloer wel of 

juist niet geschikt is.  

Naast het leveren van vloeren, installeren wij ook vloeren. Van  

tevoren tekenen wij alles in voor de opdrachtgever, zodat onze  

installateurs  volgens afspraak de vloeren kunnen installeren. U wordt in 

deze dus volledig ontzorgd. Vraag ons voor de mogelijkheden. 



Inspiratie van referenties 
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 Bos Rubber B.V. 

 Handelsweg 3 

 1751 HE 3 

 Schagerbrug 

  

Bel voor meer informatie +31 (0)224-571468 

óf mail naar info@bosrubber.nl 


