Supermaty
1 Maja 93
25-614 Kielce
tel: 41 202 07 27

Płyta mata na plac zabaw gumowa
Antishock 100x100 cm 40 mm
Kolor: Czarny,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-na-place-zabaw/plyta-mata-na-plac-zabaw-gumowa-antishock-100
x100-cm-40-mm-1630_33032.html#/kolor-czarny
Cena:

112,20 zł

Nr referencyjny: RU.WG.PL.S.100.4.C
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

cena brutto

Czarny

112,20 zł

Zielony

119,20 zł

Czerwony

116,20 zł

Cechy produktu
Wysokość

40 mm

Amortyzacja

Tak

Antypoślizgowa

Tak

Ażurowa

Nie

Ognioodporność

Tak

Obciążenia

Duże

Opis produktu
Płyty gumowe na place zabaw wyróżniają się:
wykonaniem z wysokiej jakości granulatu SBR lub SBR/EPDM,
certyﬁkatem HIC do wysokości 3,1 m (System Rubtiler) – to gwarancja doskonałej amortyzacji upadków,
posiadają certyﬁkat PZH,
dobrym odprowadzaniem wody oraz odpornością na wysokie i niskie temperatury – dzięki temu płyty można bez problemu zamontować na zewnątrz,
właściwościami antypoślizgowymi – zapobiegają ślizganiu się – niwelują ryzyko potknięcia się i upadku, są bezpieczne dla dzieci,
wysoką odpornością na promienie słoneczne i UV, na mróz i inne warunki pogodowe,
łatwym montażem i demontażem (DIY) – płyty można ułożyć samodzielnie na różnorodne nawierzchnie (np. wylewka betonowa, utwardzona podbudowa
z kruszywa, asfalt czy płytki) oraz dociąć tak, aby dopasować je do powierzchni,
łatwość czyszczenia,
można dowolnie przycinać, aby dopasować kształt do nieregularnej powierzchni,
atrakcyjnym designem – gwarantujemy dostęp do szerokiej gamy kolorów i wzorów,
możliwością ułożeniu na różnorodnych podłożach – np. asfalcie, betonie, płytki lub dobrze utwardzoną podbudowę z kruszywa,
można zamontować je z rozmaitymi urządzeniami do zabawy.
Na płytach z obrazkami mogą się znaleźć:
różnego rodzaju wzory – np. zwierzątka, drzewa i inne symbole,
literki lub cyferki – idealne np. na przedszkolny plac zabaw, do wykorzystania również jako pomoc dydaktyczna.
Płyty spełniają kryterium urazu głowy (HIC):

HIC do 3,1 m / HIC do 3,0 m / HIC do 2,5 m / HIC do 2,4 m / HIC do 2,2 m / HIC do 2,1 m / HIC do 2,0 m /
HIC do 1,9 m / HIC do 1,8 m / HIC do 1,7 m / HIC do 1,6 m / HIC do 1,5 m / HIC do 1,4 m / HIC do 1,1 m
Właściwości
ModelANTISHOCK
Rodzaj na plac zabaw
Wymiary 100x100 cm
Grubość 40 mm
Materiał 90% barwiony w masie granulat gumowy SBR + 10% klej poliuretanowy
Krytyczna wysokość upadku (HIC) 1,4 m (wg PN-EN
uwaga:
Z racji Gabarytów wysyłka nawet 1 szt tylko na palecie euro 120x120 cm.

