
Sportvloerkeuringen
Voor de meest optimale 
prestaties voor uw sporters

SAFER
GREENER
SMARTER



Een goede sportvloer optimali-
seert sportprestaties. Bepalend 
hiervoor zijn de sporttechnische 
eigenschappen, veiligheid en  
duurzaamheid. Wilt u voorzien 
in de meest optimale prestaties 
voor uw sporters? Dan is SGS 
INTRON uw partner in keuring en 
inspectie van sportvloeren.

EEN GOEDE SPORTVLOER  
LEVERT TOPPRESTATIES

Kunststof sportvloeren zijn er voor ver-
schillende sporten, in diverse soorten en 
maten, indoor en outdoor en in kwaliteit 
verschillend. Of het nu voetbal, hockey 
of atletiek betreft; om de juiste prestaties 
te kunnen leveren is kwaliteit van groot 
belang. Een goede sportvloer zorgt er 
namelijk voor dat:

•  u voldoet aan wet- en regelgeving en 
eisen gesteld door NOC*NSF en de 
sportbonden;

•  u zich onderscheidt waardoor (top-) 
sporters en (top)teams gebruik willen 
maken van uw faciliteiten; 

•  u voldoet aan de gestelde eisen voor 
het organiseren van wedstrijden en 
evenementen op uw locatie; 

•  sporters optimaal presteren en de kans 
op blessures wordt verkleind; 

•  u achteraf geen onverwachte kosten 
heeft in verband met schade door 
foutieve aanleg. 

SPORTTECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

De kwaliteit van een sportvloer wordt 
bepaald door diverse aspecten. Belang- 
rijk zijn de constructie(opbouw) en 
de sporttechnische eigenschappen. 
Constructietechnische eigenschappen 
worden onder andere bepaald door de 
toepassing van materialen en stabiliteit 
van de ondergrond. Sporttechnische ei-
genschappen worden bepaald door onder 
meer het schokabsorberend vermogen, 
de veerkracht, stabiliteit en stroefheid.

TOTAALPAKKET AAN DIENSTVERLENING

Wij kunnen u helpen bij keuring en  
inspectie van sportvloeren. Ook  
onderdelen zoals hekwerk, dug outs en 
goals maken deel uit van de controle. 
We beschikken over een totaalpakket 
aan mogelijkheden. Hierdoor ontzor-
gen wij u bij inspectie, materiaaltesten, 
schadebeoordeling en certificering. SGS 
INTRON helpt u op het gebied van: 

•  initiële en periodieke keuringen van 
sportvloeren;

•  certificering van kunstgras sportvelden 
en kunststof sportvloeren;

•  materiaaltesten en constructietesten;

•  keuring van en bemiddeling bij reno-
vatie van sportconstructies;

•  kwaliteitsbeoordeling van sportcon-
structies;

 
WAAROM SGS INTRON 

Wij zijn een onafhankelijke organisatie en 
expert op het gebied van bouwmateri-
alen, bouwprocessen en de bijbehorende 
kwaliteitsbeoordeling. Dit uit zich in de 
volgende zaken:

•  Wij zijn door NOC*NSF, de FIFA en FIH 
erkend als keuringsinstituut waardoor 
we in Nederland evenals internationaal 
keuringen van sportvloeren kunnen 
uitvoeren;

•  Als onafhankelijk instituut opereren wij 
objectief en brengen voor u de feiten 
helder in kaart, waarna u weet welke 
stappen ondernomen dienen te worden;

•  Wij beschikken over een hoogstaand 
laboratorium geaccrediteerd volgens 
NEN-EN-ISO/IEC 17025, waardoor wij 
een veelvoud aan testen uit kunnen  
voeren op een diversiteit aan materi-
alen, zoals kunststof, beton en metaal.

OVER SGS

Wij zijn onderdeel van SGS: ‘s werelds 
grootste test-, inspectie- en certifice- 
ringsbedrijf. Wij worden erkend als de 
wereldwijde benchmark voor kwaliteit  
en integriteit. Onze 96.000 medewer- 
kers opereren in een netwerk van 2.600 
kantoren en laboratoria en werken samen 
aan een betere, veiligere en meer  
verbonden wereld. Dit maakt SGS 
INTRON een sterke partner in Nederland 
alsook in het buitenland. 

Neem voor meer informatie gerust  
contact met ons op. We helpen u  
graag verder.
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SGS INTRON B.V.

Venusstraat 2  
4105 JH Culemborg  
T +31 (0)88 - 214 51 00  
nl.intron.sport@sgs.com 
www.sgs.com/sportvloeren

tel://+31 (0)88 - 214 51 00
mailto:nl.intron.sport%40sgs.com%20?subject=
http://www.sgs.com/sportvloeren

