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Playtop stødabsorberende legepladsbelægning gør børns legepladser  rundt omkring
i verden mere sikre. Playtop  er det mest avancerede og innovative produkt inden
for sit området og er,  efter at have været markedsførende i UK i over 30 år,  nu
installeret af lokale partnere i mere end 40 lande verden over.  På verdensplan har
Playtop installeret mere  end halvanden million kvadratmeter.
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Playtop er et helstøbt, samlingsfrit og porøst materiale lavet af
gummigranulat og polyurethan-bindemidler.

Playtop bliver blandet og installeret  på stedet som et wet-pour-
produkt, og kan udstøbes  i en hvilken som helst form, enten
direkte på et til formålet opbygget bærelag af mekanisk
drænstabilgrus, og på eksisterende asfalt-, makadam- eller
betonoverflader. Baselaget udgøres af genbrugt dækgummi
mens det øverste slidlag består af finere EPDM gummigranulat,
der tilbydes  i et stort udvalg af  mange klare og bestandige
farver, både ensfarvede og blandede.
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l Perimeterafgrænsning

I Bredt udvalg i farver

I Fjedrende overfladelag

I Fint granulat der integreres i baselagets 
store granulater og derved skaber stærk 
og sammenhængende indbyrdes binding.

I Groft granulat udgør baselaget.

I   Komprimeret drænende knust stenunderlag 
    eller eksisterende tjæremakadam, beton eller 
    asfalt.

I Hulrum mellem de store baselagsgranulater
yder omgående dræning/vandafledning

Playtop vinder klart når man laver en pris/levetidsberegning og sammenligner
denne med  andre belægninger og loose-fill-produkter som eksempelvis
sand og faldgrus.
I modsætning til græsmåtter veksler Playtop ikke mellem at være knastørt
og mudret og  behøver ikke regelmæssig vedligeholdelse.
I modsætning til sand eller barkflis finder man med Playtop ingen skjulte
farlige og væmmelige genstande som f.eks. glasskår, sprøjter eller
dyreekskrementer under overfladen. Playtop bliver ligeledes ikke  påvirket
af regn og behøver ingen regelmæssig genpåfyldning eller desinficering
I modsætning til gummifliser hvis hjørner med tiden kan løfte sig, er der
med Playtop ingen snublefarer, ligesom der heller ikke opstår hulrum og
åbninger ved samlinger hvor ukrudt kan vokse. Playtops fugefri belægning
er derimod utrolig resistent overfor både hærværk og klimatiske påvirkninger.
Grundet store krav til høj kvalitet er Playtops levetid meget længere end
lavkvalitets wet-pour-produkter, som måske skal udskiftes to eller tre gange
i løbet af en 10 års periode.

Belægning med stil og sikkerhed

LEVETIDSSOMKOSTNING
(baseret på 100m2 1300mm CFH)
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Loose-fil f.eks sand og faldgrus

Lav-kvalitets Wet-pour

Græsmåtter

Gummifliser

PLAYTOP



Mange tænker fejlagtigt på stødabsorberende wet-pour som værende en sort, todimensional
og stødabsorberende belægning kun anvendt på legeområder. Mens produktets primære
formål er at skabe en sikrere overflade for dem, der måtte falde på den, kan Playtop være så
utrolig meget mere.
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Playtop stødabsorberende belægning er unik. Den
tilfører mere sikkerhed til børns legepladser rundt
om i verden samtidig med bæredygtigt at
genanvende, såvel brugte dæk fra erhvervskøretøjer
som indsamlede udslidte sportssko.

Playtop  er den eneste belægning af sin  slags, der genanvender
brugte sportssko i form af Nike Grind. En sort Playtop
legepladsbelægning, der indeholder Nike Grind består af op til 92%
genbrugsmateriale. Hver  kvadratmeter indeholder gummi fra ca. 20
par kondisko og 1  dæk fra et erhvervskøretøj.  Denne anvendelse
af gummigranulat fra genbrugte dæk og kondisko  forhindrer  disse
i at ende deres dage på allerede overfyldte affaldsdepoter.

En af de sikreste belægningstyper, der eksisterer

Ekstremt slidstærk og omkostningseffektiv

Anvendelig i al slag vejr

Stort set vedligeholdelsesfri

Til rådighed i mange forskellige farver

Modstandsdygtig over for hærværk

Hurtig drænende/vandafledende

Miljøvenlig

Formbar til skabelse af 3D konturer

Skabt til at forene sjov og spændende grafik

Modstandsdygtig over for slid, skred, perforering og 
antændelse.
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Tekniske Datablade
Vore fire Tekniske Datablade vil hjælpe brugere med at gøre bedst brug af
Playtop. De kan findes under sektionen “Downloads”  på www.playtop.com

Bæredygtig
belægning
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virksomhedsansvarlighed og for at reducere
unødvendigt spild, iværksatte Nike  et initiativ,
der hedder Reuse-A-Shoe (Genbrug en Sko),
som blev lanceret i UK i slutningen af 2004
efterfølgende projektets  succes i USA.

Nike indsamler gamle sportssko (alle mærker) fra indsamlingssteder på tværs
af UK og genbruger dem for således at  skabe det gummigranulat som kaldes
Nike Grind.

Playtop modtager efterfølgende Nike Grind granulaterne og inkorporerer dem
i legepladsbelægningerne. Til genæld betaler Playtop en royalty til Nike´s’
virksomhedsansvarlighedsprogram “Let Me Play”.

Nike´s “Let Me Play”, miljø og samfundsinvesteringsprogram, fremmer sundere
livsstil for børn og fokuserer aktivt på  positiv socialforandring gennem sport
og leg. Dette gøres ved at bidrage til omkostninger i forbindelse med skabelsen
af  lege- og sportsbelægninger på skoler og i kommuner, med speciel fokus
på de dårligst stillede områder.

For at sikre at der udelukkende
anvendes førsteklasses
gummigranulat , sørger Playtop for
sine egne forsyninger.

Et topmoderne genbrugsanlæg,
drevet af et søsterselskab, genvinder
 gummiet fra brugte skrottede dæk
og fremstiller deraf merebend 10.000
tons gummigranulat årligt.

Stål og tekstiler fra dækkene
udvindes ligeledes og genanvendes
i andre industrier.

Fra Skrotprodukt
til Belægning



Fjedrende belægning
til gangstier
Playtop Walkway er den perfekte belægning til
stier, hvor komfort, slidstyrke, god vandafledning
og skridsikkerhed er altafgørende.
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er Golfstier – Playtop Walkway er særlig effektiv på golfbaner, hvor
gummikonstruktionen kan tåle spikes fra golfsko s samt modstå permanent
perforering og beskadigelse. Playtop Walkway kan anvendes til såvel
indendørs- som udendørsområder, hvor der anvendes spikes, og udgør
en lydløs, behagelig, rengøringsvenlig og slidstærk overflade.

Baneomgivelser – På fodbold, rugby og andre sportsbaner finder
Playtop bred anvendelse til områder omkring og udenfor banen. Playtop
er  en behagelig og sikker opvarmnings- og løbeoverflade, som ikke
beskadiges af hverken pigsko eller fodboldstøvler. Samtidig er Playtop
Walkway rengøringsvenlig, vedligeholdelsesfri og giver fri og hurtig
vandafledning.

Stier – Playtop er ideel til brug på overflader hvor det for nogle vil være
særlig farligt og ubehageligt at falde på en hård belægning, for eksempel
på hospitalsstier og terasser, på hospicer og på plejehjem. Playtop er
blandt andet også blevet anvendt i fængsler, på militærforetagender, til
erhvervsbygninger og i zoologiske haver.

Wentworth Golf Club, England

Edinburgh Zoo, Scotland

The Chelsea Club, England

Old Trafford Stadium, England

Når standarderne skal
opfyldes er Playtop i front

Forskellige tykkelser af Playtop er blevet testet i overensstemmelse med gældende
europæiske (EN) og amerikanske (ASTM) normer og er blevet tildelt Critical Fall
Height rating (Kritiske Faldhøjde-bedømmelse/godkendelse op til 3 meter – den
maksimalt tilladte faldhøjde for moderne legeudstyr.

Den sammenhængende struktur skabt af underlagets større  gummigranulat og
det finere granulat i det øverste slidlag  giver sammen med  de specielle organiske
bindemidlers klæbeevne – Playtop en enorm styrke og modstandsdygtighed.

Playtop kan således  installeres direkte på et komprimeret drænende underlag
af  knuste sten uden at der først skal opbygges en separat asfalt- eller
betonunderstruktur. Dermed opnåes en betydelig besparelse på budgettet.
Lave startomkostninger, minimal vedligeholdelse og lang levetid medfører  lavere
levetidsomkostninger.

Hurtig vandafledning/dræning gennem det grove baselag forhindrer farlig
tilfrysning af belægningen om vinteren.

Playtop byder på enestående modstandsdygtighed mod slid, skred, perforering
og antændelse.
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Inspireret af legepladsen på Guggenheim Museet (herunder), hvor Playtop
wet-pour belægning er anvendt, har Playtop tilføjet en ny dimension til sit
sortiment  ved at lancere ”Playtop Spheres” – tredimensionale gummikugler.

Playtop Spheres tilbydes i tre størrelser–
350mm, 450mm og 600mm i diameter – og
fastgøres i jorden ved hjælp af en jordforankring
men kan også overflademonteres på plade.

Hver kugle er lavet af Playtop gummigranulat og kan
leveres i alle vore farver og blends og således tilføre
landskabsarkitektens og designerens projekt en hel ny
og spændende dimension.

Kuglerne kan placeres i byområder, parker og
haver, endog på storbygader som et stykke
skulpturelt legeudstyr, til at sidde på - eller
bare som et dekorativt og innovativt indtryk.

For landskabsarkitekter, arkitekter og designere, der
ønsker former men  ikke elementer hvis funktion er
foruddefineret eller for folk i legeindustrien, der ønsker
at give deres legepladser en anderledes dimension, er
Playtop’s Spheres´ anvendelsesmuligheder uendelige.

Unikke kugler belagt med fjedrende gummi.

Giver en ny dimension, der “bryder” den
traditionelle belægning overflade.

Ideel til legepladser, byområder, parker og haver.

Perfekt til at sidde eller lege på og omkring.

Tilbydes i et mange forskellige farver og blends.

Anvendelse af mønstre i belægningen sammen
med kuglerne giver endnu flere spændende
design- og kombinationsmuligheder.

Inkorporerede mønstre der giver endnu flere
spændende muligheder.

Leveres færdiglavede.

Andre former er under udvikling.

Guggenheim Museum, Bilbao, Spanien

Tilføjelse af en tredje
dimension



Playtop er repræsenteret i mere end 40 lande verden
over. En komplet liste over Playtop´s licenshavere
kan findes under “Downloads” på www.playtop.com

Playtop er et registreret varemærke tilhørende  Playtop Licensing Limited.

Din lokale Playtop-kontakt er:
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INSEMO  |  Damgaardvej 12  |  Skrillinge  |  5500 Middelfart

Tel: +45 40263901  |  Fax: +45 64410702

Email: ks@insemo.dk

www.insemo.dk


