ErgoFloor
PV Rubber
Giải pháp êm ái và thân thiện với môi trường
Sàn cao su ErgoFloor EVA
• Sản xuất từ Ethylene Vinyl Acetate.
• Mềm, hấp thụ lực tốt và tiện lợi.
• Lý tưởng để sử dụng trong khu vực vui chơi trong nhà, sân chơi, võ thuật và thể
dục vv.
• Dễ dàng lắp đặt mà không sử dụng bất kỳ công cụ đặc biệt nào

Đặc điểm:
• Sản xuất từ Ethylene Vinyl Acetate
• Mềm, hấp thụ lực tốt và tiện lợi.
• Lý tưởng để sử dụng trong khu vực vui chơi trong nhà, sân chơi, võ thuật và thể dục vv.
• Dễ dàng lắp đặt mà không sử dụng bất kỳ công cụ đặc biệt nào, chỉ nhờ vào liên kết thông minh và lắp đặt mà không cần
dùng keo.
• Kích thước: Gross 1060 x 1060 x 22 mm / Net 1000 x 1000 x 22 mm.
• Hấp thụ lực: Bề mặt an toàn cho sân chơi trẻ em, đã thử nghiệm khi rơi từ độ cao 1.3 m .
• Ấm / nhiệt: Vật liệu xốp với độ dẫn nhiệt thấp.
• Trọng lượng: 2.5 kg/m2.
• Chống trượt: Êm ái với bề mặt có cấu trúc chống trượt.
• Hấp thụ âm thanh: một bề mặt mềm làm giảm âm thanh phản xạ và cải thiện tiếng vang.
• Màu sắc: màu đỏ / màu xám, màu vàng / màu xám, màu xanh lá cây màu xám, màu xanh / màu xám và màu da cam /
màu xám (luôn luôn xám một mặt)

Công ty TNHH ErgoFloor PV

Lô LB2-04, Đường số 7, KCN Xuyên Á
Xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, Viet Nam
ĐT.: +84 72 3 849415, Fax: +84 72 3 849416,
www.ergofloorpv.com, mail@ergofloorpv.com

Distributor:

