
Sortiment farebných zmesí
Playtop s granulátom Nike 
Grind obsahuje aspoň 80% 
recyklovaných gumových
výrobkov! 

Jeden štvorcový meter obsahuje 
gumu z 22 športových topánok 
a čierna verzia obsahuje 91% 
recyklovaného materiálu. 

Bezpečnejší povrch, ktorý 
nebude stáť imanie

Keď sa vyčísľujú náklady na 
životnosť výrobku a jeho minimálne 
potreby údržby, Playtop poráža 
všetky ostatné typy povrchov. 

Playtop ponúka najľahšie a 
nákladovo najefektívnejšie
riešenie na bezpečnejšie
aplikácie povrchov.

Stavajte, aby to vydržalo

Vo výrobkoch Playtop sú použité 
iba tie najlepšie suroviny a
výrobné procesy. 

Playtop je jedinečný. Nielen že po celom svete 
robí ihriská a chodníky bezpečnejšími, ale robí 
to tak, že používa recyklované pneumatiky z 
nákladných áut a recyklovanú športovú obuv. 

DYNAMICKÝ, 
UDRŽATEĽNÝ A 
BEZPEČNEJŠÍ
Playtop tým, že spája špičkovú 
konštrukciu a dizajn s 
recyklovaným obsahom až 91%, 
poskytuje bezpečnejší, pružný 
povrch, ktorý sa kladie ako mokrá 
zmes. Je dokonale vhodný pre 
ihriská, chodníky, cestičky a okolie 
ihrísk. 

Sortiment Playtop zahŕňa:

• nárazy tlmiaci, bezpečnejší 
 povrch na ochranu detí pred 
 vážnym zranením na ihriskách,

• povrch, ktorý znižuje a 
 absorbuje hladinu hluku,
 na chodníky, cestičky a okolie 
 ihrísk, kde je dôležité 
 odpruženie a odolnosť
 proti skĺznutiu.

• Playtop Street – jedinečný 
 koncept pre interaktívne 
 plochy. Vonkajšie ihrisko v tvare 
 oválu, ktoré obsahuje 12 
 satelitov zapustených do 
 povrchu Playtop, fyzicky a 
 duševne stimuluje jednotlivcov 
 alebo skupiny detí a dospelých - 
 vo veku od jedna do 101 rokov!

• Guľovité tvary Playtop v rôznych 
 veľkostiach pridávajú ďalší 
 rozmer akejkoľvek hernej   
 ploche.

Playtop bol vždy ten, kto určoval 
štandardy kvality, ktoré ostatní 
nasledovali. 

Je kompletne otestovaný podľa 
Európskych a Amerických noriem 
s kritickou výškou pádu až tri 
metre – maximálna výška pádu z 
moderného herného zariadenia. 
Je vysoko odolný proti odieraniu, 
pošmyknutiu, zárezu a zapáleniu.

Udržateľný povrch

Playtop safer surfacing je jediný 
povrch svojho druhu, ktorý používa 
recyklovanú športovú obuv vo 
forme drviny Nike Grind.



Len schválení odborníci majú 
právo ho inštalovať podľa našich 
náročných noriem. 

Playtop sa používa všade od 
Islandu po Indiu a zostáva pružný v 
širokom rozsahu teplôt. 

Rýchle odtekanie vody znamená, 
že bezpečnejší povrch Playtop v 
zime nezamŕza. Je to skutočne 
celoročný povrch do každého 
počasia.

Štruktúra spájania medzi vrstvami 
– spojených silou priľnavosti 
špeciálnych lepidiel – dáva 
výrobku Playtop obrovskú pevnosť 
a trvácnosť. Playtop sa môže 
položiť v každom tvare, a keďže 
je bez spoja, je plne prístupný pre 
invalidné vozíky.

Svet plný farieb

Vytvorte jasnú, veselú a vzrušujúcu 
hru s viac ako 20 farbami a 
sortimentom farebných zmesí, 
ktoré budú obsahovať Nike Grind. 

Alebo si vytvorte vlastnú zmes 
navštívením miešačky farieb na 
www.playtop.com

Veľký výber stálych 
farieb.

Pružná a porézna 
povrchová vrstva.

Štruktúra spájania medzi 
vrstvami – spojenými 
organickými lepidlami 
– poskytuje rozsiahlu 
pevnosť a trvácnosť.

Recyklovaný až na 
91 % (kombinovaná 
základňa a vrchná 
vrstva).

Hrubé granule 
optimálnej veľkosti 
a hĺbky tvoria 
odpruženú základnú 
vrstvu.

Významná úspora 
nákladov sa dosahuje 
vtedy, keď sa výrobok 
položí na štrkový 
základ alebo existujúci 
makadam alebo betón.

Celoročné použitie 
v každom počasí 
zásluhou vlastností 
rýchleho odtekania 
vody.
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www.playtop.com
www.playtopstreet.com

Od ihrísk po cestičky, 
Playtop je masívne, 
environmentálne 
bezchybné a 
bezpečné riešenie, 
avšak jeho skutočnou 
krásou je všestrannosť 
a flexibilnosť.

1. Jednoduchý dizajn v jednej   
 alebo dvoch farbách

2. Explózia farieb!

3. Úžasné zabudované
 grafické obrazy

4. S kontúrami

5. S guľovitými tvarmi

6. Na strechách

7. Interaktívne plochy pre všetky 
 vekové kategórie

8. Ako chodník 

9. Ako cestička

10. Alebo pre špeciálne druhy!
 
Keď chcete vidieť, čo je možné 
urobiť s Playtopom, pozrite si stránku 
www.playtop.com

Playtop je registrovanou obchodnou známkou spoločnosti Playtop Licensing Limited.

VYNALIEZAVOSŤ, 
INOVÁCIA A 
INVESTÍCIE

Viac ako 35 rokov 
vynaliezavosti, 
investícií a inovácie 
na hracej ploche.
Od roku 1977 je Playtop oddaný 
myšlienke robiť ihriská bezpečnejšími 
a chrániť deti pri hre. 

Jeho filozofiou bolo vždy navrhovanie 
špičkových výrobkov, ich výroby z 
najlepších (a recyklovaných) surovín 
a ich inštalácia s veľkou zručnosťou a 
odbornosťou. 

Od malého ihriska pred 35 rokmi až 
po dva milióny metrov štvorcových 
inštalované v 40 krajinách, Playtop je 
meno hodné dôvery pre bezpečnejšie 
povrchy pre celom svete.

Váš miestny kontakt Playtop je:

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


