Playtop er unike, ikke bare lager de lekeplasser og
gangstier tryggere verden rundt, men de gjør det ved
å bruke resirkulerte gummidekk og joggesko.

DYNAMISK,
BAEREKRAFTIG
OG TRYGT.
PLAY ON

Ved å kombinere overlegen
konstruksjon med flott design og
opptil 91% resirkulert materiale har
Playtop produsert neste generasjon
av trygge, slitesterke, helstøpte
fallunderlag.
resirkulerte joggesko, kalt Nike Grind
De forskjellige Nike Blends, som
inneholder Nike Grind, består av
minst 80% resirkulert materiale.

Perfekt til lekeplasser, gangveier,
joggeløyper og ballbaner.

Playtop tilbyr ﬂere spennende
produkter:

En kvadratmeter inneholder gummi
fra inntil 22 joggesko og den svarte
Nike Grind består av 91% resirkulert
materiale.

• Støtdempende, trygge underlag
som beskytter barn mot alvorlige
skader på lekeplassen
• Playtop kuler i flere størrelser og
farger skaper en ny dimensjon
på lekeplassen.

Playtop er testet og godkjent
I henhold til Europeiske og
Amerikanske standarder.

• Gangveier eller joggeløyper hvor
støtdemping og sklisikkerhet
er viktig.

Playtop er godkjent for fallhøyder
inntil 3 meter, som også er
maks fallhøyde for moderne
lekeapparater. Playtop er sklisikkert,
motstandsdyktig mot slitasje,
hærverk og antenning.

• Playtop kuler i forskjellige
størrelser og farger tilfører en ny
dimensjon til lekeplassen.

Bærekraftig Underlag
Playtop har alltid satt standarden
for kvalitet, en standard som andre
følger.

Playtop er det eneste fallunderlaget i
sin sort som benytter seg av

Fallunderlag som ikke koster
skjorta
Om kostnadene beregnes over
produktets levetid og man regner inn
de minimale vedlikeholdskostnadene
så er Playtop blant de rimeligste
fallunderlagene på markedet.
Playtop tilbyr den enkleste, mest
kostnadseffektive og langsiktige
løsningen for fallsikring.

Bygd for å vare
Bare de beste råmaterialene og
produksjonsprosessene er brukt for
å fremstille Playtop.
Playtop installeres kun av faglærte
montører, det sikrer kvaliteten som
kjennetegner Playtop.
Playtop installeres fra Island til
India, og er fleksibel i alle slags
temperaturer.
Den raske dreneringen betyr
at Playtop ikke fryser til om
vinteren, noe som gjør det til et
helårsunderlag som tåler all
slags vær.
Gripeevnen mellom den grove
gummien og topplaget, samt
styrken til den organiske limen
gir Playtop en utrolig styrke og
varighet. Playtop kan legges i
hvilken som helst fasong og siden
underlaget er fritt for skjøter er det
rullestoltilgjengelig.

En Fargerik Verden
Du kan skape fargerike, morsomme
og spennende lekeplasser med
våre over 20 forskjellige farger og en
rekke forskjellige Nike Blends.
Eller du kan lage din helt egen farge
med vår unike fargemikser, som du
finner på www.playtop.no

Stort utvalg i varige
farger
Slitesterkt og
drenerende topplag
Høy gripeevne mellom
lagene kombinert med
organisk lim gir enorm
styrke og levetid

Inntil 91% resirkulert
materiale

Grove granulater
i akkurat riktig
størrelse gir optimal
støtdemping
Legges på avrettet
og komprimert grus,
eller direkte på
eksisterende asfalt
eller betong for store
kostnadsbesparelser
Kan brukes året
rundt og I all slags
vær grunnet hurtig
drenering

Playtop er et robust,
miljøvennlig og
trygt valg, men det
som virkelig gjør
Playtop gjeldende
er mulighetene og
fleksibiliteten:

Mer enn 35 år
med fallunderlag,
oppfinnelser, investeringer
og innovasjon
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Siden starten i 1977 har Playtop
vært dedikert til arbeidet med å
gjøre lekeplasser tryggere og å
beskytte barn mens de leker.

1. Enkelt design I en eller to farger

Filosofien har alltid vært å designe
gode produkter, fremstille dem ved
bruk av de beste råvarene og få
eksperter til å foreta installasjonen.

2. Eksplosjon av farger!
3. Utrolig integrert grafikk
03

4. Med konturer

Fra en liten lekeplass for 35år siden
til over 2millioner kvadratmeter,
installert I over 50 land, er
merkevaren Playtop i dag en garanti
for kvalitet når det kommer til
fallunderlag.

5. Med kuler
6. På takterrasser
7. Interaktive områder for alle aldre
8. Som en gangvei
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9. Som en sti

www.safeplay.no
www.playtop.no

10. Eller for spesielle arter
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www.playtop.com

For å se hva som er mulig med
Playtop, besøk www.playtop.no
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Din locale Playtop-kontakt er:

SAFEPLAY AS
Postboks 86,
4298 Torvastad,
Norway.
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Tel:
+47 911 64 969
terje@safeplay.no
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Playtop er en registrert merkevare.

OPFINNELSE,
INNOVASJON OG
INVESTERING

