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PŁYTY GUMOWE NA TARASY I BALKONY

Gumowe płyty tarasowe charakteryzujące się właściwościami 

mrozoodpornymi, wodoprzepuszczalnymi

oraz antypoślizgowymi. 

KOMFORT

Mrozoodporne, wodoprzepuszczalne, 

antypoślizgowe, odporne na promieniowanie UV. 

Przyjemne dla dzieci w strefach zabaw.

IZOLACJA TERMICZNA

Dobry współczynnik izolacyjności cieplnej 

podnosi komfort podczas zabaw na tego 

typu nawierzchni.

ANTYPOŚLIZGOWE

Wysoka odporność na trwałe odkształcenia – 

struktura poprawia stabilność oraz parametr 

antypoślizgowy.

MONTAŻ 

Układanie na posadzce, betonie, membranie 

EPDM, papie. Szybki montaż za pomocą 

kołków łączeniowych, zazębiających się mat 

bądź klejenie do posadzki.

WIBROIZOLACJA I WIBROAKUSTYKA

Dobre właściwości tłumiąco-amortyzujące 

oraz własności wygłuszająco-pochłaniające.

TRUDNOPALNE I SAMOGASNĄCE

Klasa niepalności Bfl -s1 oraz Cfl -s1 i właściwości 

samogasnące umożliwiają stosowanie płyt 

NONFLAMMABLE w miejscach, gdzie takie 

właściwości są wymagane.



Mata klejona

500 x 500 x 20 mm

Mata klejona

1000 x 1000 x 20 mm

Płyta kołkowana

500 x 500 x 30 mm

Zazębiająca się mata typu behaton

1000 x 1000 x 20 mm

Płyty SBR 

czarny czerwony zielonyszaryciemny szary

Opcjonalna wersja trudnopalnych płyt gumowych z właściwościami samogasnącymi. 

Możliwa klasa niepalności Bfl -s1 oraz Cfl -s1.

Typy płyt

Parametry techniczne

Kolorystyka

NAZWA PRODUKTU płyty gumowe DECKZONE 

ZASTOSOWANIE tarasy i balkony, zewnętrzne strefy zabaw dla dzieci żłobkowych, kąciki zabaw, 

alejki rekreacyjne, nawierzchnie antypoślizgowe wokół basenów ogrodowych, 

lodowisk

KSZTAŁT – klejone do posadzki maty 500 x 500 mm oraz 1000 x 1000 mm ± 1%; grubość 20 mm 

– łączone za pomocą kołków płyty 500 x 500 mm ± 1%; grubość 30 mm

– zazębiające się maty imitujące kostkę behaton; grubość 20 mm

WŁAŚCIWOŚCI mrozoodporne, antypoślizgowe, wodoprzepuszczalne, antypoślizgowe 

atest higieniczny, odporne na promieniowanie UV, atest TÜV

wersja NONFLAMMABLE o właściwościach trudnopalnych i samogasnących

KOLORYSTYKA 5 kolorów płyt SBR

24 kolory płyt EPDM – paleta RAL

ADAPTACJE personalizacja płyt – system nakładania grafi k / logo itp.
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Biuro

 +48 736 934 907

Dział handlowy

+48 519 496 630

+48 508 898 946

+48 799 949 517

PRODUCENT NAWIERZCHNI GUMOWYCH


