ErgoFloor®
Bløde miljørigtige løsninger udført af genbrugsgummi
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Testet i henhold til EN 1177

Hårde materialer som beton, asfalt og kompakt jord er farlige,
da et barnehoved ved fald kan tilføjes alvorlige læsioner med
hjerneskade, lammelse eller, i værste tilfælde, døden til følge.
Grus, sand og bark-flis medfører bedre beskyttelse, men medfører samtidig krav om konstant vedligeholdelse, hygiejniske problemer og øget risiko for øjenskader og utilsigtet indtagelse.
Endvidere medfører anvendelsen af grus og sand øget slitage på
legeredskaber og gulvbelægninger.
ErgoPlay gummifliser er et godt alternativ til disse traditionelle
faldunderlag. ErgoPlay er konstrueret til at yde optimal falddæmpning og skridsikkerhed for opnåelse af et sikkert legeunderlag. ErgoPlay er en nemt installeret og prisbillig løsning, der
kun kræver minimal vedligeholdelse.
I ErgoPlay-programmet findes faldunderlag, som kan monteres
på såvel beton, asfalt, sand eller grus.
ErgoPlay kan leveres i 2 forskellige kvaliteter i henhold til omstående.
Vi rådgiver gerne om valg af det rigtige faldunderlag og montage- og vedligehold af samme.

ErgoPlay Faldunderlag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Falddæmpende og elastisk.
Skridsikkert og slidstærkt.
Miljøvenligt og ugiftigt.
Mange forskellige dekorative farver.
Vanddrænende.
Lav brandbarhed.
Lav vedligeholdelse.
5 års begrænset garanti.
Testet i henhold til EN 1177.
Faldhøjder op til 3,0 m på betonunderlag.

…for en sikkerheds skyld!

Forhandler:

ErgoFloor A/S, Viborgvej 9, DK-7160 Tørring
Ph.: +45 76 90 20 01,
Fax: +45 76 90 20 02
Email: ergofloor@ergofloor.dk,
Web: www.ergofloor.dk
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45 mm
1,5 m faldhøjde

60 mm
2,0 m faldhøjde

75 mm
2,5 m faldhøjde

90 mm
3,0 m faldhøjde

ErgoPlay kan leveres i 2 forskellige kvaliteter med hver sine æstetiske og slidmæssige egenskaber. Hermed opnås mulighed for at
designe farvestrålende og unikke mønstre og effekter for opnåelse af den rigtige løsning til enhver legeplads.
Basic kvalitet, C1
Fremstillet af 100% genbrugsgummi med farvet bindersystem.
Standardfarver: sort, rød, grøn og blå. Specialfarver kan leveres i henhold nærmere aftale.

C1-sort

C1-rød

C1-grøn

C1-blå

EPDM-kvalitet, C3
Specialfremstillet med et toplag støbt i nyt gennemfarvet EPDM-gummigranulat på en underliggende base af genbrugsgummi i
henhold til nærmere aftale.

Rampe- og hjørnefliser m.v.
Som tilbehør kan leveres rampe- og hjørnefliser samt ½-fliser
til alle tykkelser.

…..for en sikkerheds skyld!

De viste farver er kun vejledende, da ægte farvegengivelse ikke er mulig.
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Ved valg af faldunderlag er der mange forhold, som bør vurderes. Desværre vælges faldunderlag ofte ud fra kortsigtede
økonomiske betragtninger og tradition - uden øje for de langsigtede vedligeholdelsesomkostninger og andre ulemper ved
den valgte løsning.
Etablering af gummifliser som faldunderlag er lidt dyrere
end faldsand/bark-flis m.v., men set over en flerårig periode
er det den billigste løsning. I tillæg hertil undgås en række
ulemper som beskrevet i nedenstående sammenligningstabel.

Faldunderlag

Stødabsorberende

Befarbar med
rullestol

Minimal
vedligeholdelse

Beton / Asfalt

Nej

Ja

Nej

* Maximal risiko for faldskader...

Jord / Græs

Nej*

Ja
(afh.af forholdene)

Nej

* Ingen støddæmning.
* Udsat for erosion.
* Bakterier/svampe.
* Ikke hygiejnisk.

Grus /Sand

Ja**

Nej

Nej

Bark– & træflis

Ja**

Nej

Nej

* Erosion. Flyver, skylles eller
skubbes bort fra faldområdet.
* Kræver regelmæssig udjævning,
efterfyldning og udskiftning.
* Mobilitetshæmmende.
* Fugtbindende.
* Risiko for lugtgener/forrådnelse.
* Ikke hygiejnisk.
* Risiko for utilsigtet indtagelse.
* Øget risiko for øjenskader.
* Øget slitage på legeredskaber og
gulve.
* Kan skjule fremmedlegemer.

Ja

Ja

Ja

Gummifliser
*)

Ulemper

INGEN

Græstørv/muldjord kan anvendes til faldhøjder op til 1 m under forudsætning af korrekt regelmæssig vedligeholdelse.
Under forudsætning af løbende (daglig) vedligeholdelse og kontrol.

**)

ErgoFloor er en førende producent og forhandler af
belægninger udført af genbrugsgummi. Ved hjælp af unikke
produktionsmetoder fremstilles et bredt udvalg af forskellige
gummibelægninger m.v.
Produktprogrammet omfatter udover faldunderlag bl.a.:
• Gummifliser i mange dekorative former og farver.
• Ergonomiske gummigulve.
• Gummigulve i baner og fliser.
• Ergonomiske arbejdsmåtter.
• Punktelastiske sportsgulve.
• Tennisbaner.
• Atletikbaner.
• Gummibelægninger til heste-, svine– og kostalde
• Formstøbning i gummi efter opgave.
Vort etiske forretningsgrundlag er, at vi gennem vort virke
skal være medvirkende til en miljørigtig omdannelse af
affaldsgummi til nye brugbare belægninger og emner.
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Sikkerhedsmåtter
Sikkerhedsmåtter til udlægning på underlag af græs, sand og jord m.v. er den prisbilligste
løsning til etablering af faldunderlag.
Sikkerhedsmåtterne kan normalt monteres uden nævneværdig forberedelse af underlaget.
Udover at virke som faldunderlag, så beskytter de græsrødderne mod slitage og virker samtidig som ”armering”.
Format 1.500x1.000x22 mm. Testet til 3,5 m faldhøjde på underlag af naturgræs, men anbefales dog kun til max. 2,0 m.
Rekvirer specialbrochure for Sikkerhedsmåtter for yderligere info.

EVA-Sikkerhedsgulv
•
•
•
•
•
•

Format: Brutto 1.060x1.060x22 / netto 1.000x1.000x22 mm.
Fremstillet af opskummet Ethylen-vinylacetat.
Blødt, stødabsorberende, komfortabelt og varmt/isolerende.
Ideelt til anvendelse i indendørs legeområder og tumlerum.
Nem montage uden anvendelse af specialværktøj. Samles ved hjælp
af puslespilssamlinger og monteres uden limning til underlaget.
Testet som faldunderlag til 1,3 m faldhøjde i henhold til EN 1177.

Rekvirer specialbrochure for EVA-Sikkerhedsgulv for yderligere info.

PolyPlay gummibelægninger - faldunderlag
Vor mest eksklusive løsning….
PolyPlay udstøbes fugefrit og kan udføres med mønstre og figurer, der
gør faldunderlaget til en integreret del af legepladsen.
Med PolyPlay opnås et hygiejnisk og vedligeholdelsesfrit faldunderlag.
Ved anvendelse som faldunderlag opbygges PolyPlay normalt som en
sandwich bestående af et tykt underliggende lag udført af sort genbrugsgummi afsluttet med et toplag udført i gennemfarvet EPDM-gummi.
PolyPlay er testet som faldunderlag i henhold til EN 1177
Rekvirer specialbrochure for PolyPlay for yderligere info.

ErgoSoft gummibelægninger
ErgoSoft gummifbelægning består af farvet recirkuleret genbrugsgummi - gummiflis / gummibark, som sammenbindes med polyuretan og støbes in situ - direkte ovenpå næsten ethvert underlag.
ErgoSoft har et naturligt udseende og derfor specielt velegnet til
naturlegepladser, i haven, som belægning i bede m.v.
ErgoSoft er testet som faldunderlag i henhold til EN 1177.
Ved brug af ErgoSoft spares tid på at opgrave og bortskaffe jord og
den støbte belægning vil altid ligge fast og stabilt på underlaget.
Rekvirer specialbrochure for ErgoSoft for yderligere info.
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