
SOLUSI TRAVELLER 
Gerflor Transport dengan produk andalannya TRAVELLER telah dirancang dan direkayasa 

secara khusus untuk digunakan pada transportasi masal dalam aplikasi interior kereta api. 

 

Produk TRAVELLER memberikan jaminan keamanan, kenyamanan dan variasi desain; didukung 

dan telah mendapatkan berbagai penghargaan standar kualitas internasional tertinggi dengan 

acuan khusus pada aplikasi di industri kereta api seperti BS 6853:1999, DIN 5510-2 (classified SF3) 

dan UIC 564-2 (Appendix 12) 

 

roduk transport flooring TRAVELLER telah digunakan, mendapatkan approval dan 

rekomendasi dari produsen kelas dunia seperti diantaranya: Alstom, Bombardier, 

Siemens, J-TREC, Tokyu Sharyo, dan berbagai operator internasional seperti: Eurostar, 

Eurotunnel, Nikko Line, Indian Railways, Latvian Railways, South African Railways dan masih 

banyak konsumen lainnya. 

 

TRAVELLER INDONESIA 

ejak awal tahun 2016, Gerflor TRAVELLER BASIC (KA Ekonomi) dan TRAVELLER CLASSIC (KA 

Eksekutif) telah dipercaya oleh produsen kereta nasional PT. Industri Kereta Api di Madiun 

yang menjadikan TRAVELLER sebagai komponen acuan standard keselamatan dengan 

pemakaian produk transport flooring pada interior kereta New Image PT. Kereta Api Indonesia.  
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KEUNGGULAN TRAVELLER 
 Produk Spesialis 

Produk flooring yang dirancang secara khusus untuk aplikasi transportasi masal. 

 

 Standard Industri Kereta Api Internasional 

Diproduksi berdasarkan standard kualitas tertinggi untuk kereta pembawa penumpang. 

 

 Kualitas Interior & Keamanan Penumpang Terjamin 

Kinerja performa anti-slip dan kenyamanan dari fitur textile-backing menghasilkan 
kestabilan produk dan penumpang pada dinamika kendaraan bergerak.  

 

 Tingkat Daya Tahan Produk yang Tinggi 

Desain warna dan pola hias merupakan keseluruhan isi ketebalan lapisan serat Vinyl, dan 
tidak dicetak - seperti yang sering digunakan pada produk flooring lainnya.  

 

 Efisiensi Biaya 

Daya tahan produk sampai 10 tahun dan bahkan lebih sehingga memberikan 
penghematan dan berbagai nilai tambah bagi operator dan produsen. 

 

 Memiliki Divisi R&D Desain dan Teknologi  

Menyediakan 60 pilihan desain warna populer dan ratusan skema warna menarik yang 
dapat dikombinasi secara khusus untuk aplikasi pada interior kereta api. 

 

 Dukungan Produk Terjamin 

Komitmen pelayanan purna jual dari Agen Tunggal dan Pabrik yang dapat dipercaya. 

 

 Biaya Perawatan yang Rendah 

Merupakan produk transport flooring yang paling mudah untuk dibersihkan!  

  



TRAVELLER terdiri dari 3 formula lapisan lantai yang penting sebagai produk Transport Flooring:  

1) PVC MURNI   2) GLASS FIBER WEB   3) TEXTILE BACKING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PVC MURNI dengan agregat anti slip (Tingkat Anti Slip: R10) merupakan satu lapisan 

adonan keseluruhan, dan bukan corak desain yang dicetak diatasnya. 
 

 

Beban lalu lintas pada lantai menyebabkan 

terjadinya gesekan friksi terhadap agregat 

anti-slip dengan adanya tekanan sepatu 

pada lantai, sehingga lantai akan tetap 

kesat dan aman bagi penumpang 

walaupun dalam keadaan basah sekalipun. 

 

 

 

2. GLASS FIBER WEB memberikan dan menjaga kestabilan dimensi beserta fleksibilitas 

produk pada kendaraan bergerak dengan dinamika beban lalu lintas kaki yang tinggi.  

 

3. TEXTILE BACKING memastikan instalasi perekatan vinyl yang sempurna dan benar pada 

landasan lantai kereta, yang juga akan menghindari pengelupasan, pemuaian dan 

pengerutan lapisan lantai vinyl. 

 


