ZÍSKAŤ KONTAKT
Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, aké výhody môžete získať z radu NottsSport
pre riešenie umelých povrchov - získať odbornú radu a pomoc pri plánovaní,
riadení a dokončení projektu - jednoducho zavolajte na 0907 536 156,
email info@mmtenniscourt.sk alebo www.mmtenniscourt.sk

CHILDSPLAY V’s GUMA
Prečo childsplay vyhral zakaždým!
Diviacka Nová Ves č. 638  |  972 24 Diviacka Nová Ves

Ak hľadáte povrch pre ihrisko, ktoré je cenovo výhodné, nenáročné na
údržbu a s dlhou životnosťou, NottsSport inovatívne systémy Childsplay
sú pre Vás dokonalou voľbou – jednoducho porazia mokré gumy
a dlaždicové povrchy. Tu je dôvod, prečo ➔

Anti-vandalizmus a životnosť
■	Piesková

výplň ChildsPlay je odolná proti ohňu, vzniknuté škody na malej ploche
je možné ľahko opraviť alebo vymeniť za minimálnu cenu. Guma horí ľahšie.

■	Pieskovú

výplň koberca z umelej trávy VHAF NottsSward ChildsPlay systéme je
veľmi ťažké zničiť, a to aj s ostrým nožom. Gumu je možné rezať ľahšie.

■	Graffity

sa dajú ľahko odstrániť z povrchu ChildsPlay systému pomocou kefy
s pevnými štetinami. Guma je oveľa náročnejšia sa čistenie.

■	ChildsPlay

systémy majú dlhú životnosť a odolnosť. Guma sa opotrebováva
oveľa rýchlejšie.
Odolnosť voči ohňu
- škoda je limitovaná

Vandalizmus
– piesková výplň ochraňuje systém

Graffity
– farba sa dá odstrániť kefou

Tepelná stabilita
■	VHAF

NottsSward koberce používané v ChildPlay systéme sa nezmenšujú
v chladnom počasí, alebo nerozširujú v horúcom počasí ( VHAF NottSward koberce
používané v ChildsPlay systéme nemenia svoj tvar v dôsledku zmeny počasia.
Nerozširujú sa, ani sa nezmenšujú pôsobením horúceho alebo studeného počasia).
Guma sa môže zmenšiť, čo vedie k vzniku medzier na okraji ihriska, ktoré môžu
potom byť ústredným bodom pre vznik vandalizmu.

■	Vlákna

v koberci VHAF NottsSward sú UV stabilné, čo znamená, že ChildsPlay
žiarivé farby sú dlhotrvajúce. Guma môže stratiť farbu oveľa rýchlejšie.

Prostredie
■

 PP (expandovaný polypropylén) použité dosky
E
v childsplay sústave ponúkajú kritickú výšku
dopadu, sú 100% recyklovateľné. To výrazne
znižuje náklady na skládkovanie  na konci
životnosti výrobku.

■	ChildsPlay

systém je zaručene absolútne

netoxický.

Náklady na živots
■	Náklady

na inštaláciu ChildsPlay a gumových
povrchov ihrísk sú porovnateľné.

■	Vďaka

svojmu odolnému dizajnu, sú potrebné
minimálne náklady na opravy a údržbu
ChildsPlay systému.Zatiaľ čo stratený čas
a náklady na opravu gumeného ihriska pri
poškodení z dôvodu vandalizmu alebo
poškodenia počasím sú oveľa viac výraznejšie.

■	ChildsPlay

systém ponúka väčšiu záruku, než
gumové ihriska, viac ako 8 až 10 rokov.

