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valdempende rubbertegels
voor speelterreinen
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Als u op safe speelt!

Eco-Flex rubbertegels
Rubbertegels zijn het ideale valdempende bodemmateriaal voor een reeds verharde of nog te
verharden ondergrond. De tegels zijn veerkrachtig, schokabsorberend en eenvoudig te plaatsen.
Gemaakt uit gebruikte autobanden vormen ze het perfecte recyclagemateriaal voor gebruik bij
speeltuinen, speelplaatsen en overal waar de valdemping van belang is.

Valhoogte
De rubbertegels zijn getest op hun valdempende eigenschappen en gecertificeerd volgens de
Europese veiligheidsnorm EN1177.

VALHOOGTE (m)
TEGELDIKTE (mm)
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Werkwijze
- Leg een effen laag beton of granulaat waarop de tegels komen
(lichtjes afhellend voor de afvoer van water)
- De tegels hoeven niet vastgekleefd te worden op de grond.
Door de kunststof pen-gat verbinding worden ze eenvoudig en snel aan elkaar bevestigd.
Het verlijmen van de randen wordt aanbevolen.
- De afgeschuinde boordtegels worden vastgekleefd op de ondergrond en 				
aan de aangrenzende tegels.
- De vierkante tegels dienen bij voorkeur in halfsteensverband
geïnstalleerd te worden.
- Rubbertegels zijn eenvoudig op maat te snijden met een decoupeerzaag.

Eco-Flex rubbertegel
Vierkante tegel van 50 x 50 cm, inclusief verbindingspennen uit kunststof.
Kleuren:
verkrijgbaar in rood, groen en zwart.

Afmetingen:
rubbertegel 500 x 500 x 30 mm (valhoogte 1 m)
rubbertegel 500 x 500 x 50 mm (valhoogte 1,5 m)
rubbertegel 500 x 500 x 70 mm (valhoogte 2,1 m)
*Andere diktes verkrijgbaar op aanvraag.

Eco-Flex boord- en hoektegel (afgeschuind)
De boordtegels zorgen voor een makkelijke toegankelijkheid van
kinderwagens en rolstoelen en verkleinen de kans op struikelen.
Afmetingen boordtegel:
1000 x 250 x 50 mm
1000 x 250 x 70 mm
Afmetingen hoektegel:
1000 x 250 x 50 mm
1000 x 250 x 70 mm

Eco-Flex afboording
Deze afboording uit rubber is een veilige oplossing om een speelplaats en/of
sportterrein af te bakenen.
Afmetingen: 1000 x 250 x 50 mm
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Eco-Flex zandbakboord
De grootte en vorm van de zandbak kan zelf bepaald
worden door een ingenieus scharniersysteem.
Een veilig alternatief voor de klassieke zandbak.
Afmetingen: 1150 x 150 x 300 mm
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