FLEXOTOP™ECO
Bezpečné povrchy

FLEXOTOP™ OD SPOLEČNOSTI

Bezpečné povrchy pocházejí z mnoha různých
materiálů.
Tráva, když je na měkké půdě, může být
použita jako bezpečný povrch pro pády z
přibližně jednoho metru - v závislosti na
regionálních bezpečnostních standardech.
Volné výplně ve formě písku nebo umělých
dřevěných vláken jsou také skvělými
povrchovými materiály. Je však třeba je
pravidelně udržovat čištěním a doplňováním.

Povrch FLEXOTOP™ ECO vyžaduje nízkou údržbu,
ale má vysokou schopnost plně rozšířit herní
zážitek. Svým barevným a uměleckým designem
poskytuje novou platformu, na níž si lze hrát, a
doplňuje příběh dětského hřiště. Čistý, odolný a
pohodlný, tento povrch je přístupný všem.Vysoce
kvalitní povrchová úprava od společnosti
KOMPAN, FLEXOTOP™ ECO poskytuje skvělé
tlumení nárazů díky dvouvrstvému designu.
Funkčnost a kvalita je zajištěna certifikací TÜV
podle EN1177 a BS 7188.

Proč FLEXOTOP™?
10 DOBRÝCH DŮVODŮ
pro výběr povrchu FLEXOTOP™ ECO:

1. Unikátní a kreativní možnosti designu pomocí 2D a 3D grafiky a
široké škály barev a směsí. Designéři mohou popustit uzdu své
fantazie a podpořit a vylepšit motivy a herní funkce. Bezbariérový
přístup, pohodlný pro chůzi.
2. Nejlepší nárazová plocha z hlediska pohlcování nárazů s vysokou
odolností a bez nebezpečných součástek.
3. Porézní, s dobrou drenáží, bezprašnými vlastnostmi, protiskluzový,
pružný a odolný proti opotřebení.
4. Jednotný povrch bez spojů nebo švů.
5. Redukuje hluk.
6. Vysoce odolný vůči UV záření a je použitelný za každého počasí.
7. Velmi nízké náklady na údržbu, odolný a ekologický.
8. Povrch může být v případě poškození opraven a renovován.
9. Dobrý výkon při zkoušce stavebních materiálů pod plamenem.
10. Testován a certifikován podle EN-1177: 2018, BS-7188: 1988 + A2: 2009
a mnoha dalších příslušných testů.

KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU
Při instalaci vybavení dětského hřiště musí celková tloušťka
povrchové úpravy splňovat požadavky na kritickou výšku pádu. Ve
společnosti KOMPAN je bezpečnost na prvním místě, tyto požadavky
vždy překonáváme.

FLEXOTOP ™ ECO je testován podle norem EN1177: 2018 a EN1176: 2017 od
TÜV.

NÁVRHY NA MÍRU
S různými barvami, tvary a grafikou
Výběrem z řady 24 standardních barev a několika směsí můžete svému
venkovnímu nebo vnitřnímu prostoru vtisknout specifický charakter:

Dětská hřiště
Fitness plochy
Víceúčelové sportovní plochy
Školní hřiště
Bazény

Vytvářejte barevné, zábavné a pomocné vzory.
Jediným limitem kreativity je vaše představivost.

LITÁ GRAFIKA
Ve 2D a 3D
Více než 300 prefabrikovaných 2D a 3D grafik povrchu FLEXOTOP™ ECO
je k dispozici pro použití pro jakýkoliv povrch pro dětská hřiště, školy,
fitness plochy, zábavní parky.
Tato odlitá grafika přidává zábavu a extra hodnotu do herní oblasti
prostřednictvím motivu, který podporuje hru.

Grafika je tlustá 10 mm a má různé tvary, velikosti a provedení. Jsou
vyrobeny z vysoce kvalitního EPDM a polyuretanového pojiva.
Litou grafiku lze nainstalovat ve stejný den jako vrchní vrstvu povrchu
FLEXOTOP™ ECO, což zaručuje významné úspory času, práce a materiálů.

MATERIÁLY
a další specifikace
FLEXOTOP™ ECO se vyrábí in situ ze dvou vrstev lité pryže, které jsou
položeny na sebe. Spodní vrstva, základna, poskytuje absorbci nárazů.
Tloušťka této vrstvy je přizpůsobena kritické výšce pádu (CFH) potřebné
pro hřiště nebo fitness plochy. Horní vrstva je přibližně 10-15 mm silná a
chrání základnu absorbující nárazy před opotřebením. Zde se používají
různé barvy k vytvoření široké škály grafických prvků.
SPODNÍ VRSTVA:
Základna se skládá ze 100% recyklované gumy, převážně z
automobilového průmyslu. Podle nařízení REACH materiál neobsahuje
polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH). Před zpracováním je veškerý
kaučuk důkladně očištěn, aby se odstranily všechny zbytky brzd nebo
jiné textilní nečistoty. Materiálová složka této vrstvy se nazývá
FLEXOBASE a velikost granulí je asi 2-6 mm. Tato vrstva je vázána
polyuretanovou pryskyřicí.

VRCHNÍ VRSTVA:
Vrchní vrstva se skládá ze speciálně vyrobených granulí Premium EPDM.
Obsah panenského polymeru je přes 21% a je k dispozici více než 24
výrazných barev a několik směsí. Tato vrstva je také vázána
polyuretanovou pryskyřicí. K dokončení používáme granule o velikosti 13,5 mm. Tato velikost granulí dává povrchu vynikající vizuální efekt.

ZÁKLADY
FLEXOTOP™ ECO lze instalovat na vázané i nevázané základy. V obou
případech však platí zvláštní požadavky, aby se zabránilo problémům s
drenážemi nebo trvalé deformaci.
Požadavky na různé typy základů, které lze použít, jsou podrobně
uvedeny v technické specifikaci základů FLEXOTOP™ ECO.
U aplikací pouze vrchní vrstvy musí být základ z betonu nebo asfaltu.

TYPY ZAKONČENÍ
Betonová obruba

Ocelová pásovina

Zakončení do ztracena

Zakončení do ztracena
(betonová deska)

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI

TÜV CERTIFIKACE

TÜV CERTIFIKACE

