PŁYTY GUMOWE
katalog produktów
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PŁYTY GUMOWE NA PLACE ZABAW
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Płyty gumowe SBR oraz EPDM przeznaczone
na zewnętrzne place i strefy zabaw.
Charakteryzują się wysokimi
właściwościami amortyzującymi.

PATENT PENDING

JEDNOLITE

Amortyzująca struktura płyt gumowych SBR
oraz EPDM inicjująca dodatkowe siły sprężystości.
Gwarantowany wysoki współczynnik upadku HIC
w zakresie 1,3 ÷ 3,0 m.

Struktura płyt SBR wybarwiona jest
w całym przekroju, zapobiegając przed
efektem łódkowania i wywijania się
narożników płyt.

ODPORNE NA PROMIENIOWANIE UV

JEDNOKIERUNKOWY MONTAŻ

Płyty SBR oraz EPDM są odporne na
promieniowanie UV nawet w krajach
o wysokim natężeniu UV.

Zoptymalizowany sposób łączenia płyt
zwiększa ich stabilność, jednocześnie
przyspiesza sposób montażu.

ADAPTACYJNOŚĆ

KOMFORT

Możliwość wkomponowania w płyty gumowe
motywów sensorycznych oraz nakładania
grafik (logo, napisy).

Mrozoodporne, wodoprzepuszczalne,
antypoślizgowe. Przyjemne dla dzieci
w strefach zabaw.
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Wysokie właściwości
amortyzujące, odpowiednio
zaprojektowana struktura inicjująca
dodatkowe siły sprężystości,
z gwarantowanym HIC w zakresie
1,3 ÷ 3,0 m.
Płyty gumowe SBR wybarwione
w całej strukturze (jednobarwne)
dzięki czemu ich struktura jest jednakowa
w całym przekroju płyty. Stabilizacja ta
zapobiega przed efektem łódkowania
i wywijania się narożników płyt.

Jednokierunkowy sposób łączenia
nawierzchni bezpiecznej z płyt
gumowych zwiększa i poprawia ich
stabilność, jednocześnie przyspiesza
sposób montażu.

Warianty i elementy uzupełniające

Płyty połówkowe
i ćwiartkowe

Płyty najazdowe
– skosy

Płyty narożne
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Dobór grubości płyt do współczynnika upadku HIC

HIC <1,3 m

HIC <1,5 m

HIC <2,0 m

HIC <2,5 m

HIC <3,0 m

40 mm

50 mm

70 mm

90 mm

110 mm

Wytyczne dotyczące przygotowania podłoża
PŁYTA FLEXIZONE
BETON warstwa 5 cm
z pionowymi nawierceniami
KRUSZYWO
warstwa 20 cm
frakcja kruszywa 0-31 mm
kruszywo łamane, zagęszczone
GEOWŁÓKNINA
PIASEK warstwa 5 cm, warstwa odsączająca

Łączenie płyt w strefach o różnej wartości HIC
W celu uzyskania stref o różnej wartości HIC
na jednym placu zabaw, należy regulować
wysokością podbudowy, licując górną
warstwę płyt.

W przypadku układania płyt na betonie stosuje
się płyty skośne o grubości 100 mm ze skosem
na 50 mm i płytę najazdową o grubości 50 mm.
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Kolorystyka
Płyty SBR

czarny

czerwony

zielony

szary

RAL 1001
beige

RAL 1006
earth yellow

RAL 1012
yellow

RAL 1013
pearl

RAL 1015
eggshell

RAL 2004
orange

RAL 3016
red

RAL 3017
rose

RAL 4005
purple

RAL 5014
blue gray

RAL 5015
sky blue

RAL 5017
rainbow blue

RAL 5018
turquoise blue

RAL 5019
capri blue

RAL 5024
teal

RAL 6000
patina green

RAL 6011
reseda green

RAL 6017
may green

RAL 6025
rainbow green

RAL 6032
signal green

RAL 7015
slate gray

RAL 7035
light grey

RAL 8024
brown

RAL 9004
virgin black

Płyty EPDM

Parametry techniczne
NAZWA PRODUKTU

płyty gumowe na place zabaw FLEXIZONE

ZASTOSOWANIE

zewnętrzne: place zabaw, kąciki zabaw

WSPÓŁCZYNNIK
UPADKU HIC [m]

1,3

1,5

2,0

2,5

3,0

GRUBOŚĆ PŁYT [mm]

40

50

70

90

110

WYMIARY [mm]

500 x 500 ± 1%

WŁAŚCIWOŚCI

certyfikat HIC, atest higieniczny, odporne na UV, przebadane starzeniowo, atest TÜV, EN 1177:2019,
mrozoodporne, antypoślizgowe, wodoprzepuszczalne, jednobarwne

KOLORYSTYKA

płyty SBR – czarny / czerwony / zielony / szary
płyty EPDM – 30 kolorów z palety RAL

ADAPTACJE

elementy wykończeniowe: płyty skośne / narożne, elastyczne obrzeża gumowe,
narożne osłony gumowe, elementy sensoryczne 2D i 3D
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ELASTYCZNE OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI
Obrzeża i krawężniki gumowe przeznaczone
na place zabaw i boiska wielofunkcyjne.
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BEZPIECZEŃSTWO

JEDNOBARWNE

Chronią przed urazami w wymaganych strefach
placów zabaw oraz boisk wielofunkcyjnych.

Obrzeża w całej swojej strukturze
są jednobarwne.

ODPORNE NA PROMIENIOWANIE UV

KONSERWACJA

Obrzeża i krawężniki przebadane
i odporne na promieniowanie UV.

Łatwe w czyszczeniu przy użyciu
myjki ciśnieniowej.

WZMOCNIONA STRUKTURA
Podwójnie fazowana i wzmocniona
struktura obrzeży gumowych zwiększa
odporność na uszkodzenia mechaniczne.

STABILNOŚĆ KOTWIENIA
Obustronnie rowkowane, podwójne
wypusty w dolnej części obrzeża
poprawiają stabilność kotwienia
w gruncie.

TWORZENIE ŁUKÓW
Dzięki właściwościom elastycznym
obrzeża i krawężniki gumowe mogą
być zakrzywiane tworząc łuki oraz
okręgi o średnicy od 4 m.

Kolorystyka
SBR

czarny

czerwony

zielony

szary

Parametry techniczne
NAZWA PRODUKTU

elastyczne obrzeża i krawężniki FLEXIZONE

ZASTOSOWANIE

place zabaw, boiska wielofunkcyjne, boiska do siatkówki plażowej, tarasy, kąciki zabaw

WYMIARY [mm]

1000 x 250 x 50 ± 2%; 1000 x 250 x 80 ± 2%

WŁAŚCIWOŚCI

mrozoodporne, antypoślizgowe, atest higieniczny, odporne na UV, przebadane starzeniowo,
atest TÜV, wzmocnione – fazowane z dwóch stron

KOLORYSTYKA

barwiony SBR – czarny / czerwony / zielony / szary
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ZABEZPIECZENIA MURKÓW, NAROŻY ŚCIAN, PIASKOWNIC
Bezpieczne narożniki gumowe przeznaczone
do zabezpieczenia murków, naroży ścian,
schodów oraz betonowych krawężników
przed możliwymi urazami.
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BEZPIECZEŃSTWO

ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ

Redukują ryzyko powstania kontuzji podczas
upadku bądź otarć w niebezpiecznych strefach
występowania murków, podestów, naroży
budynków.

Bardzo dobre właściwości antypoślizgowe
zwiększają bezpieczeństwo pokonywania
przeszkód w trudnym terenie.

JEDNOBARWNE

KONSERWACJA

Gwarantowana stabilność kolorystyczna
bez efektu rozwarstwienia się struktury.

Łatwe w czyszczeniu, wodoprzepuszczalne,
mrozoodporne. Mycie za pomocą myjki
ciśnieniowej.

ODPORNE NA PROMIENIOWANIE UV

MONTAŻ

Narożniki gumowe przebadane
i odporne na promieniowanie UV.

Klejenie do betonowych murków. Łączone
ze sobą za pomocą plastikowych kołków.

NAROŻNIK SKOŚNY
Wersja narożnika najazdowego
z podłużną fazą przeznaczona jest
do osłonięcia schodów i stopni
betonowych oraz kamiennych,
w znaczący sposób poprawiając
antypoślizgowość.

TWORZENIE PIASKOWNIC
Narożniki gumowe można osadzać
na istniejących murkach piaskownic
w celu zwiększenia bezpieczeństwa
podczas przebywania w strefie
piaskownic. Moduły narożne łączone
są ze sobą za pomocą kołków.

Kolorystyka
SBR

czarny

czerwony

zielony

szary

Parametry techniczne
NAZWA PRODUKTU

bezpieczne narożniki gumowe FLEXIZONE

ZASTOSOWANIE

zabezpieczenie murków betonowych, narożników ścian, krawężników betonowych, poprawa
stabilności w trudnym terenie, na szlakach, stopniach

WYMIARY [mm]

1000 x (250 x 125) x 50 ± 2%

WŁAŚCIWOŚCI

atest higieniczny, odporne na UV, przebadane starzeniowo, atest TÜV, EN 1177:2019,
mrozoodporne, antypoślizgowe, wodoprzepuszczalne, jednobarwne

KOLORYSTYKA

barwiony powierzchniowo SBR – czarny / czerwony / zielony / szary
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TRUDNOPALNE PŁYTY GUMOWE DO SIŁOWNI
WEWNĘTRZNYCH
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TRUDNOPALNE PŁYTY GUMOWE DO SIŁOWNI WEWNĘTRZNYCH
Trudnopalne płyty gumowe przeznaczone
do wewnętrznych obiektów typu siłownie,
sale fitness i crossfit.

Płyty wykonane z mieszaniny elastomerowo-polimerowej o własnościach
samogasnących i trudnozapalnych do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
Klasa niepalności Bfl-s1 i Cfl-s1.
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NONFLAMMABLE

WIBROIZOLACJA I WIBROAKUSTYKA

Mieszanina elastomerowo-poliuretanowa
o właściwościach niepalnych z własnościami
samogasnącymi – przeznaczone do stosowania
wewnątrz.

Dobre właściwości tłumiąco-amortyzujące
oraz własności wygłuszające – zwiększają
komfort użytkowania.

ACTIVEFRESH

IZOLACJA TERMICZNA

Aktywna struktura w 99,99% eliminuje
ryzyko zarażenia się i przeniesienia na innych
użytkowników bakterii i grzybów.

Dobry współczynnik izolacyjności cieplnej
podnoszący komfort podczas ćwiczeń na tego
typu nawierzchni.

BEZPIECZEŃSTWO

ANTYPOŚLIZGOWE

Płyty gumowe redukują ryzyko powstania
kontuzji podczas upadku, poprawiają komfort
podczas wykonywania ćwiczeń.

Wysoka odporność na trwałe odkształcenia,
wysokie właściwości antypoślizgowe.

Typy płyt

Maty gumowe
500 x 500 mm, 1000 x 1000 mm

Kołkowane płyty gumowe
500 x 500 mm

Puzzle

Zazębiające się maty
w formie kostki behaton

Możliwość tworzenia melanżu kolorystycznego,
powstałego z połączenia czarnego granulatu
z barwionym w masie granulatem EPDM.

Parametry techniczne
NAZWA PRODUKTU
GRUBOŚĆ

trudnopalne płyty gumowe do siłowni wewnętrznych GYMZONE
12 mm

15 mm

20 mm

30 mm

50 mm

pod urządzenia

sale fitness,
ćwiczenia
aerobowe

siłownie

siłownie

strefa wolnych
ciężarów

ZASTOSOWANIE

KSZTAŁT

klejone maty 500 x 500 mm oraz 1000 x 1000 mm ± 1%; grubość 12, 15 oraz 20 mm
kołkowane płyty 500 x 500 mm ± 1%; grubość 30 mm oraz 50 mm
zazębiające się maty typu puzzle
zazębiające się maty imitujące kostkę behaton

WŁAŚCIWOŚCI

trudnopalne o własnościach samogasnących z przeznaczeniem do stosowania wewnątrz;
antypoślizgowe, amortyzująco-tłumiące, wodoprzepuszczalne, przebadane starzeniowo, atest TÜV
właściwości antygrzybiczne i antybakteryjne – wersja ACTIVEFRESH

KOLORYSTYKA

czarny / czerwony / zielony / szary oraz pełna paleta kolorystyczna EPDM
możliwy melanż kolorystyczny powstały z połączenia czarnego granulatu z barwionym w masie
granulatem EPDM
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PŁYTY GUMOWE NA TARASY I BALKONY
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PŁYTY GUMOWE NA TARASY I BALKONY
Gumowe płyty tarasowe charakteryzujące się właściwościami
mrozoodpornymi, wodoprzepuszczalnymi
oraz antypoślizgowymi.
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KOMFORT

IZOLACJA TERMICZNA

Mrozoodporne, wodoprzepuszczalne,
antypoślizgowe, odporne na promieniowanie UV.
Przyjemne dla dzieci w strefach zabaw.

Dobry współczynnik izolacyjności cieplnej
podnosi komfort podczas zabaw na tego
typu nawierzchni.

WIBROIZOLACJA I WIBROAKUSTYKA

ANTYPOŚLIZGOWE

Dobre właściwości tłumiąco-amortyzujące
oraz własności wygłuszająco-pochłaniające.

Wysoka odporność na trwałe odkształcenia –
struktura poprawia stabilność oraz parametr
antypoślizgowy.

TRUDNOPALNE I SAMOGASNĄCE

MONTAŻ

Klasa niepalności Bfl-s1 oraz Cfl-s1 i właściwości
samogasnące umożliwiają stosowanie płyt
NONFLAMMABLE w miejscach, gdzie takie
właściwości są wymagane.

Układanie na posadzce, betonie, membranie
EPDM, papie. Szybki montaż za pomocą
kołków łączeniowych, zazębiających się mat
bądź klejenie do posadzki.

Typy płyt

Mata klejona
500 x 500 x 20 mm

Mata klejona
1000 x 1000 x 20 mm

Płyta kołkowana
500 x 500 x 30 mm

Zazębiająca się mata typu behaton
1000 x 1000 x 20 mm

Opcjonalna wersja trudnopalnych płyt gumowych z właściwościami samogasnącymi.
Możliwa klasa niepalności Bfl-s1 oraz Cfl-s1.

Kolorystyka
Płyty SBR

czarny

ciemny szary

szary

czerwony

zielony

Parametry techniczne
NAZWA PRODUKTU

płyty gumowe DECKZONE

ZASTOSOWANIE

tarasy i balkony, zewnętrzne strefy zabaw dla dzieci żłobkowych, kąciki zabaw,
alejki rekreacyjne, nawierzchnie antypoślizgowe wokół basenów ogrodowych,
lodowisk

KSZTAŁT

– klejone do posadzki maty 500 x 500 mm oraz 1000 x 1000 mm ± 1%; grubość 20 mm
– łączone za pomocą kołków płyty 500 x 500 mm ± 1%; grubość 30 mm
– zazębiające się maty imitujące kostkę behaton; grubość 20 mm

WŁAŚCIWOŚCI

mrozoodporne, antypoślizgowe, wodoprzepuszczalne, antypoślizgowe
atest higieniczny, odporne na promieniowanie UV, atest TÜV
wersja NONFLAMMABLE o właściwościach trudnopalnych i samogasnących

KOLORYSTYKA

5 kolorów płyt SBR
24 kolory płyt EPDM – paleta RAL

ADAPTACJE

personalizacja płyt – system nakładania grafik / logo itp.
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PŁYTY O WŁAŚCIWOŚCIACH
ANTYGRZYBICZNYCH I ANTYBAKTERYJNYCH
DO STOSOWANIA NA BASENACH I STREFACH MOKRYCH
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PŁYTY O WŁAŚCIWOŚCIACH
ANTYGRZYBICZNYCH I ANTYBAKTERYJNYCH
DO STOSOWANIA NA BASENACH I STREFACH MOKRYCH

Higieniczne maty
przeznaczone do wszystkich
stref basenowych, szatni z węzłami
sanitarnymi, w tym: prysznice, natryski, przebieralnie,
strefy mokre, w których użytkownicy narażeni są na kontakt
z chorobotwórczymi drobnoustrojami przenoszonymi na stopach.
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AKTYWNA STRUKTURA

TRUDNOPALNE

Aktywna struktura ACTIVEFRESH
w 99,99% eliminuje ryzyko zarażenia
się i przeniesienia na innych użytkowników
bakterii i grzybów.

Innowacyjna mieszanina elastomerowopoliuretanowa o właściwościach trudnopalnych
z własnościami samogasnącymi – przeznaczone
do stosowania wewnątrz.

ANTYPOŚLIZGOWE

MONTAŻ

Bardzo dobre właściwości antypoślizgowe
minimalizują ryzyko wypadków na mokrych
powierzchniach.

Układanie na istniejących posadzkach
lub płytkach: podłogowych, ceramicznych,
gresowych. Możliwość łączenia za pomocą
kołków montażowych.

Aktywna struktura płyty higienicznej w 99,99% eliminuje osadzanie
się bakterii i grzybów. Higieniczna mata na baseny i strefy mokre,
to produkt spełniający wszelkie rygorystyczne normy do stosowania go
wewnątrz pomieszczeń. Jednocześnie posiada bardzo dobry współczynnik
amortyzacji na poziomie HIC 1,1 m, co klasyfikuje wyrób do stosowania
w basenowych strefach, m.in. placach zabaw o współczynniku
bezpiecznego upadku z wysokości do 1,1 m.

Kolorystyka

RAL 5014
blue gray

RAL 5015
sky blue

RAL 5018
turquoise blue

RAL 5019
capri blue

RAL 5024
teal

Parametry techniczne
NAZWA PRODUKTU

mata higieniczna POOLZONE ACTIVEFRESH

ZASTOSOWANIE

baseny i strefy przybasenowe, place zabaw w aqua parkach, waterparkach,
sprayparkach, szatnie z węzłami sanitarnymi, w tym: prysznice, natryski,
przebieralnie, strefy mokre

KSZTAŁT

płyty 500 x 500 mm ± 1%; grubość 35 mm

WŁAŚCIWOŚCI

aktywna struktura ACTIVEFRESH o właściwościach antygrzybicznych, antypleśniowych,
antybakteryjnych
antypoślizgowe, wodoprzepuszczalne, mrozoodporne, amortyzujące HIC 1,1 m
TRUDNOPALNE, atest higieniczny do stosowania wewnątrz pomieszczeń, odporne na chlor,
odporne na promieniowanie UV, atest TÜV

KOLORYSTYKA

5 kolorów
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SPORTOWE PODŁOŻE Z PŁYT GUMOWYCH
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SPORTOWE PODŁOŻE Z PŁYT GUMOWYCH
Płyty przeznaczone do stosowania na boiskach wielofunkcyjnych
i boiskach do streetballa.
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BEZPIECZEŃSTWO

PERSONALIZACJA

Dobre właściwości amortyzujące, chronią przed
kontuzjami podczas upadków. Sprężystość płyt
gumowych dobrana do wymaganego stopnia
odbijania się piłki na boisku wielofunkcyjnym.

System nakładania grafik umożliwia
personalizacje gumowej nawierzchni
sportowej i nałożenie napisów / logo itp.

JEDNOBARWNE

KONSERWACJA

Płyty sportowe SBR wykonane w technologii
jednobarwnej w całym przekroju, dzięki
czemu struktura ich jest stabilna. Zabezpiecza
to przed efektem łódkowania i wywijania się
narożników płyt.

Łatwe w czyszczeniu za pomocą myjek
ciśnieniowych.

ODPORNE NA PROMIENIOWANIE UV

MONTAŻ

Płyty przebadane i odporne na promieniowanie
UV – dotyczy zarówno płyt SBR, jak i EPDM.

Bardzo szybki, jednokierunkowy montaż
zwiększający stabilność płyt.

Płyty o pełnej strukturze i o stopniu sprężystości dobranym do wymaganego odbijania się piłki.

Parametry techniczne
NAZWA PRODUKTU

podłoże sportowe z płyt SPORTZONE

ZASTOSOWANIE

boiska wielofunkcyjne, boiska do streetballa, bieżnie szkolne, przydomowe boiska

KSZTAŁT

500 x 500 mm ± 1%

WŁAŚCIWOŚCI

atest higieniczny, odporne na UV, przebadane starzeniowo, atest TÜV, EN 1177:2019, mrozoodporne,
antypoślizgowe, wodoprzepuszczalne, jednobarwne

KOLORYSTYKA

płyty SBR – czarny, czerwony, zielony, szary
płyty EPDM – 30 kolorów z palety RAL

ADAPTACJE

personalizacja płyt – system nakładania grafik / logo itp.
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PRODUCENT NAWIERZCHNI GUMOWYCH

ELS POLAND Sp. z o.o.
ul. Ważewskiego 66
30-499 Kraków, Polska
biuro@flexizone.pl
www.flexizone.pl

Biuro
+48 736 934 907
Dział handlowy
+48 519 496 630
+48 508 898 946
+48 799 949 517

