ErgoFloor
PV Rubber
Giải pháp êm ái và thân thiện với môi trường từ cao su tái chế
Thảm cỏ cao su ErgoFloor
Thảm cỏ cao su lắp đặt trên nền cỏ, cát và đất, v.v.. là giải pháp tiết kiệm
chi phí tối ưu cho việc lắp đặt một bề mặt sân chơi trẻ em an toàn. Bên
cạnh tính năng an toàn bề mặt, thảm cỏ cao su còn bảo vệ rễ cỏ khỏi sự ăn
mòn và tăng cường bảo vệ nền.
Thảm cỏ an toàn bình thường có thể được cài đặt mà không cần bất kỳ sự
chuẩn bị nào cho lớp nền, cũng như không cần san bằng những chỗ gồ ghề
nhất.
Thảm cỏ cao su của chúng tôi cũng lý tưởng để sử dụng trên sân chơi trẻ
em đổ cát nhằm giảm thiểu việc bảo trì và các rắc rối với nước tiểu và
phân mèo.

Khi lắp đặt

Sau 1 tuần

Sau 2 tuần

Sau khi cắt tỉa

Đặc điểm:
• Kích thước: 1500 x 1000 x 22 mm.
• Đây là bề mặt an toàn đã được thử nghiệm khi trượt ngã ở độ cao lên đến 3,5 m trên nền cỏ tự nhiên. Tuy nhiên,
chúng tôi khuyến cáo rằng thảm cỏ cao su của chúng tôi không nên sử dụng trong những tình huống trượt ngã ở
độ cao trên 2,0 m.
• Đây là bề mặt an toàn đã được thử nghiệm khi trượt ngã ở độ cao lên đến 1,0 m trên nền bê-tông.
• Dễ dàng cài đặt: Thảm cỏ cao su được thêm vào những dải nhựa và cố định trên nền bởi những chốt nhựa .
• Tạo ra một bề mặt sạch sẽ và thoải mái bất kể điều kiện thời tiết nào.
• Không cần bảo trì, chỉ cắt cỏ khi cần thiết.

Công ty TNHH ErgoFloor PV
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