TRUDNOPALNE PŁYTY GUMOWE DO SIŁOWNI
WEWNĘTRZNYCH

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.

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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