PLAYTOP s NIKE GRIND –
SPOLU IDEME D’ALEJ, A
D’ALEJ, A D’ALEJ, A D’ALEJ,
D’ALEJ, A D’ALEJ, A D’AL

FARBISTÝ, UDRŽATEL’NÝ
A NÁKLADOVO
EFEKTÍVNY...

OHNIVÁ

MODRÁ

ČERVENÁ

PIESKOVÁ

ČIERNA

SLIVKOVÁ

Zoberte si vynikajúce vlastnosti Playtop Safer Surfacing, renomé
Nike Grind, pridajte trochu inovácie a čo dostanete? Nový sortiment
farebných zmesí od Playtop, ktoré obsahujú Nike Grind. Tento nový
sortiment je jedinečný – je to ďalšia generácia pre ihriská a chodníky,
ktorá tlmí nárazy a kladie sa ako mokrá zmes. A keď je spojená so
základnou vrstvou Playtop, viac ako 70% z nej tvorí recyklovaná
športová obuv a iné recyklované výrobky!
Pod povrchom

Vyskúšaný a otestovaný

Silná porézna základná vrstva je
vyrobená z hrubého gumového granulátu
z použitých pneumatík z úžitkových
nákladných vozidiel.

Nový sortiment Playtop farebných zmesí
s Nike Grind bol otestovaný, aby vyhovel
Zoznamu obmedzených látok v hotových
výrobkoch Nike (Restricted Substance
List).

Otvorená štruktúra tohto základového
granulátu tiež vytvára silnú spojovaciu
vrstvu s vrchnou vrstvou – robí ju veľmi
odolnou proti vandalizmu.

Ideme ďalej ako inokedy
HNEDÁ

RECYKLOVANÝ
OBSAH VIAC AKO

7 %

ZELENÁ

100%
VYROBENÝ V EÚ

Tento ostatný sortiment Playtop spája
základ s vrchnou vrstvou vyrobenou
z Nike Grind a iných recyklovaných
materiálov a vytvára systém povrchu,
ktorý obsahuje viac ako 70 % opätovne
použitého materiálu.
Okrem toho, štruktúra tohto jedinečného
systému bezpečnejšieho povrchu je taká,
že táto povrchová vrstva ide teraz ďalej.
Playtop je jediný povrch svojho druhu,
ktorý používa recyklovanú športovú obuv
vo forme granulátu Nike Grind.

Choďte v zelenej...
...alebo červenej, modrej, čiernej, hnedej,
pieskovej, slivkovej alebo ohnivej. S
výberom z ôsmich farieb môže byť
plocha stále jasná, zábavná, inšpirujúca a
výchovná.

Farebné zmesi
Playtop s Nike
Grind – môžete
mať všetko:

• Udržateľnosť
• Trvácnosť
• Cenová
dostupnosť
• Exkluzívnosť

V dôsledku recyklovanej povahy výrobku, vyššie uvedené obrázky sú len na ilustráciu a finálna farba sa môže mierne líšiť.

Váš miestny kontakt Playtop je:

www.playtop.com
www.nikegrind.com

Študio-21 plus, s.r.o.
Krajná 12, 900 31 Stupava, Slovakia.
Tel: +421 (2) 434 272 12
Mobil: +421 (910) 21 21 21
Email: info@studio21.sk
www.studio21.sk

Tento reklamný leták je vytlačený na recyklovanom
papieri. Drevené vlákna sa zabezpečujú zo
zodpovedných a obnoviteľných zdrojov.

®

HRACIU PLOCHU

Playtop Safer Surfacing je najinovatívnejším povrchom kladeným mokrým
spôsobom na svete. Viac ako dva milióny metrov štvorcových na svete
bolo položených vo viac ako 45 krajinách na základe 40 licencií po celom
svete.
Sortiment Playtop zahŕňa:
G U L’OVÉ TVA R Y

G U M OV É Z V IE R ATÁ V 3D
V Y H OTOV ENÍ

Playtop je registrovanou obchodnou známkou spoločnosti Playtop Licensing Limited.
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