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ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЛИУРЕТАНОВИ
СПОРТНИ СИСТЕМИ

Обект: Детска градина “Звездица” - Бургас

ПРОМОЦИЯ

Нашите усилия са насочени към 
създаване на среда, отговаряща 

на високи изисквания за 
функционалност, 

дълготрайност, безопасност и 
естетичност.

Ние предлагаме бързо и 
качествено полагане на 

саморазливни 
полиуретанови, 

епоксидни и 
каучукови настилки 

за клиенти от 
цялата страна.

Разливната полиуретанова настилка 
InfraSPORT PU 410/410 Roll за 
физкултурни салони и спортни зали е 
система от материали на базата на 
полиуретанови смоли, служеща за 
създаване на многослойни безфугови 
цветни покрития, предназначени за 
използване в затворени помещения, като 
училища и детски градини. 

 InfraSPORT PU 410/410 Roll отговаря на 
европейските стандарти и изисквания за  
качество и безопасност на покритията за 
спорт на закрито.

InfraSPORT PU 410/410 Roll  е със 
специално разработена формулa за бързо 
равномерно полагане.

Полиуретановото покритие е 
предназначено за полагане върху 
бетонова и/или друга здрава и гладка 
основа. Системата е ефективна и за 
обновяване при наличие на вече 
амортизирани подове в салони и зали, тъй 
като може да се изпълни върху 
съществуваща стара настилка - замазка, 
мозайка. Дебелината на покритието 
зависи от състоянието на основата. В 
резултат се формира гладка и здрава 
игрална повърхност, отличаваща се с 
висока способност за пренасяне на 
динамични натоварвания.

Върху настилката могат да бъдат 
разчертани игрални полета за различни 
видове отборни спортове като 
волейбол, хандбал, бадминтон и др.

   

Предимства на
InfraSPORT PU 410/410 Roll:

• плътно безфугово покритие
• избор от цветове по RAL
• износоустойчива
• водонепропусклива
• хигиенична и лесна за поддръжка
• с дълъг експлоатационен живот 
• редуцира шума
• устойчива на разпрашаване
• оптимален баланс на сцепление и         
   плъзгане
• намалява риска от травми
• естетичен вид 
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