ErgoFloor
PV Rubber
Giải pháp êm ái và thân thiện với môi trường từ cao su tái chế

Gạch cao su ErgoPave H-Link Equine :

Được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng thông dụng nhất
Được sản xuất với lực nén lớn.
Rất bền.
Tự khớp vào nhau, đàn hồi linh hoạt, chống trượt, chống sốc và tiện
lợi với tuổi thọ vượt trội.
• Có thể lắp đặt trực tiếp trên sỏi, nhựa đường, bê tông, giấy dầu,gạch
bê tông vv.
• Chịu được lực tải lớn như lực của móng ngựa và đinh nhựa và đinh
thép dưới giày golf.
• Rất bền chắc và chịu được tác động của thời tiết.
• Sản xuất từ hạt cao su tái chế của lốp xe mòn vừa thân thiện với môi
trường vừa tiết kiệm chi phí.
• Sự lựa chọn an toàn cho hầu như tất cả ứng dụng
Trường mẫu giáo Sân chơi
Chuồng ngựa
Sân trượt băng Khu vui chơi Trường học Phòng tập thể dục
Phòng tập thể hình Sân nhà Sân thượng Lối đi trong vườn
Câu lạc bộ Golf Ban công
Lối đi
Các khu vực hoạt động thể thao

•
•
•
•

Màu sắc chuẩn
Black, red & green. Có thể cung cấp các
màu sắc theo yêu cầu

H-Link Eguine…..Sự lựa chọn an toàn

Quy cách sản phẩm

C1-black

Gạch cao su ErgoPave H-Link Equine được sản xuất từ hạt cao su tái
chế của lốp xe phế liệu. Gạch được dán vào nhau bằng keo
polyurethane.
Kích thước:
• 200x160x43 mm - 39,6 kg/m2
• 200x160x23 mm -. 21,2 kg/m2
• 36 viên/m2

Công ty TNHH ErgoFloor PV
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