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Verdensledende
KOMPAN er markedsledende innen lekeplassløsninger for barn i alle
aldre. Vi har over 40 års erfaring i å utvikle løsninger som er designet for
å forbedre barns helse og læring. Men det er ikke nok å lage verdens
mest fantastiske og utviklende lekeplasser. Vi har også tenkt på hele
uteområdet. Derfor er vi veldig stolte over våre FLEXOTOP™-produkter
med støpt gummibelegg. Opp gjennom årene har KOMPAN designet
gummibeleggløsninger over hele verden.

Trygg lek
for alle
Å falle er en del av leken. Et støpt gummibelegg er uten tvil det beste fallunderlaget. Til
forskjell fra bark eller støtsand skjuler det seg
aldri farlige eller uønskede gjenstander under
overflaten.
FLEXOTOP™ er et slitesterkt belegg, det har
ingen skjøter som samler smuss, og god drenering sørger for at det tørker raskt.
FLEXOTOP™ er støtdempende og reduserer
faren for alvorlige skader, samtidig som den er
god å gå på. Denne type underlag gjør også
lekeplassen mer tilgjengelig for funksjonshemmede barn og voksne.

Vietnam

La fantasien
løpe løpsk!
Sett et personlig preg på lekeplassen. Med 18
sterke farger er det bare fantasien som setter
grenser for kreativiteten. FLEXOTOP™ gjør det
mulig å bruke mønstre, 3D-effekter og figurer
slik at lekeplassen blir et kunstverk der barna
kan finne på sine egne leker.

Frankrike

Læring er selve
grunnlaget
Barn forholder seg til verden gjennom lek. Leking og læring går
hånd i hånd. En god lekeplass er fantastisk for barnas fysiske,
sosiale og kognitive utvikling, og med FLEXOTOP™ er det også
mulig å styrke læringen gjennom leken. Det er derfor våre mønstre
er mye mer enn bare moro. De er utviklet med tanke på aldersriktig
leking og læring.

FLEXOTOP™
Materialer
FLEXOTOP™ består av to lag
plasstøpt gummi som legges et
om gangen. Det underste laget er
basen som sørger for støtdemping. Tykkelsen av laget må derfor
tilpasses den kritiske fallhøyden
på lekeplassen. Det øverste laget
er cirka 15 mm tykt og beskytter
den støtdempende basen mot
slitasje. I topplaget er det mulig å
bruke forskjellige farger og lage
mange forskjellige mønstre og
figurer.

Det underste laget
Basen består av 100 prosent
gjenvunnet gummi, som i første
rekke kommer fra bildekk. Alle
dekkene blir grundig rengjort
for å fjerne eventuelle rester
av bremsestøv og smuss før
bearbeiding. Deretter sorteres
materialet, og det blir brukt
magneter for å sikre at alle
metallrester er fjernet.
Det øverste laget
Det øverste laget består av
EPDM-granulater, spesielt
fremstilt eller gjenvunnet

Frankrike

Fordeler med FLEXOTOP™
Beste valuta for pengene
Lang levetid, ikke noe
etterfylling og så å si
vedlikeholdsfritt.

En sikker løsning
FLEXOTOP er testet og
godkjent i henhold til EN1177.
Vi tilbyr også HIC-testing
med alle installasjoner.
.

Bredt spekter av bruksområder
FLEXOTOP™ er beregnet til
bruk i leke- og aktivitetsmiljøer,
men har også mange andre
potensielle bruksområder, for
eksempel stier, parker og andre
fritidsområder.

Tilpasset fallunderlag betyr tryggere lek
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Brukes på overflater der
det ikke er fallhøyde.

20 mm topplag i
EDPM-gummi
Et veldrenert underlag som
asfalt eller betong
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15 mm topplag i EDPM
Underste lag/base – tykkelsen
varierer avhengig av fallhøyde
Betong, asfalt eller
pakket steinmaterialer
Brukes på overflater der
det er fallhøyde.

Underlaget
kan tilpasses
fallhøyden til
produktet
xx m

FLEXOTOP™ - over hele verden

Spania

USA

England

FLEXOTOP™ fargekart
– plasstøpt gummibelegg

SUR11109-902
Blå

SUR11108-902
Lyseblå

SUR11111-902
Grønn

SUR11110-902
Lysegrønn

SUR11107-902
Matt rød

SUR11113-902
Jordgul

SUR11114-902
Knallgul

SUR11115-902
Knalloransje

SUR11118-902
Eggehvit

SUR11117-902
Beige

SUR11125-902
Rosa

SUR11122-902
Lilla

SUR11101-902
Svart

SUR11119-902
Brun

SUR11124-902
Blågrønn

SUR11105-902
Lysegrå

SUR11103-902
Mellomgrå

SUR11104-902
Mørkegrå

SUR11106-902
Knallrød

SUR11152-902
Tierra-blend

SUR11153-902
Fuego-blend

SUR11154-902
Agua-blend

SUR11255-903
FLEXOGRIND

Mulig effekt av UV-stråling
UV-stråling fra solen kan eventuelt påvirke gummiunderlaget. Én effekt
kan under bestemte forhold være at limet gulner, noe som i første rekke
kan endre utseendet til sterke farger. Dette kan imidlertid unngås ved å
velge vårt alifatiske lim. Gummigranulatene er i seg selv fargestabile, men
avhengig av farge vil de falme noe med tiden.
NB: Den angitte RAL-koden er den som er nærmest fargen til granulatene.
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