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Nawierzchnie segmentowe
Patmos

Wiesław Borkowicz, Hemet sp. z o.o.

Nawierzchnie segmentowe Patmos spełniają podstawowe wymagania dla nawierzchni sportowych,
a jednocześnie dają możliwość stworzenia atrakcyjnej i niebanalnej inwestycji.

W ostatnich latach inwestorzy mają
do wyboru wiele rodzajów syntetycznych nawierzchni sportowych. Znane
są zalety i wady sztucznej trawy,
nawierzchni akrylowych i poliuretanowych. Jest w czym wybierać, gdyż każdy
z producentów rozwija ofertę podnosząc jakość swoich wyrobów. Komfort
gry, bezpieczeństwo, trwałość to podstawowe cechy, na których skupiają się
użytkownicy. Na szczęście projektanci
na tym nie poprzestają, coraz częściej brane jest pod uwagę uzyskanie wysokiej atrakcyjności inwestycji. Dzięki estetyce, w tym możliwości doboru kolorystyki, można zaprojektować boiska, tak by stanowiąc element obiektu sportowego podkreślały
jego indywidualność.
Nawierzchnie segmentowe, takie jak
Patmos, łączą podstawowe wymagania stawiane nawierzchniom sportowym z możliwością osiągnięcia „czegoś więcej”.
Moduły wykonane są z trwałego polipropylenu, odpornego na zmienne warunki
atmosferyczne, deszcz, śnieg, działanie promieni UV, utrzymują pierwotne
kolory w czasie wieloletniej eksploatacji, przy jednoczesnym zachowaniu
parametrów sportowych. Gwarancja
producenta wynosi 15 lat, co jest
niespotykane w przypadku innych
rodzajów nawierzchni.

Nawierzchnia segmentowa patmos spełnia wymagania stawiane nawierzchniom sportowym
– tłumi energię udarową, ma odpowiedni poślizg i odbicie piłki

Nawierzchnia Patmos tłumi energię udarową (można dodatkowo stosować shock
pad), ma odpowiedni poślizg, odbicie
piłki, dzięki czemu może być stosowana jako nawierzchnia multisportowa

i wielofunkcyjna, a także do jazdy na
wrotkach i rolkach.
Spełnia wymogi EN 14877 w zakresie nawierzchni polipropylenowych,
posiada certyfikat Category 5 wydany

dzięki możliwości doboru kolorystyki płytek, można zaprojektować boiska, tak by podkreślały jego indywidualność
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przez Międzynarodową Federację Tenisa, a także atest higieniczny PZH.
Kwadratowe moduły o boku długości
25 cm, z których wykonana jest nawierzchnia, mają po siedem zaczepów
(inni producenci stosują pięć lub sześć)
z każdej strony, co zapewnia trwałe ich
połączenie, a jednocześnie łatwość i szybkość demontażu i montażu na jakiejkolwiek stabilnym podłożu – asfalcie, kostce
brukowej, płytach chodnikowych.
Możliwość dostosowania wymiarów boiska do wielkości placu sprawia, że jego czasowe przeniesienie w inne miejsce, np. na zawody
rozgrywane podczas festynów, czy
okazjonalnych turniejów jest bezproblemowe.
Ze względu na to, że nie ma potrzeby
jakiegokolwiek mocowania nawierzchni
do podłoża, nie ma więc ryzyka uszkodzenia lub zabrudzenia podłoża.

Kwadratowe moduły
mają po siedem zaczepów
z każdej strony,
co zapewnia trwałe
ich połączenie

Modularność i mobilność nawierzchni segmentowych doskonale sprawdza się podczas
okazjonalnych turniejów i festynów
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W systemie znajdują się specjalne
zabezpieczenia uniemożliwiające
kradzież, demontaż przez osoby niepowołane lub akty wandalizmu. Ażurowa struktura znakomicie przepuszcza
wodę, umożliwiając grę nawet zaraz po
deszczu.
Koszt utrzymania nawierzchni w czystości jest bardzo niewielki, również
dlatego, że dzięki swojej strukturze
trudno się ona brudzi. Sprzątanie jest
okazjonalne. W razie potrzeby można stosować tradycyjne metody i podstawowe
środki takich jak mycie mopem, maszyną
myjącą, lancą wodną, dmuchawą czy
odkurzaczem, nie trzeba więc kupować
dodatkowych urządzeń czy narzędzi.
Nawierzchnie Patmos, dzięki swoim
zaletom, są często używane w Europie
i stanowią równorzędne rozwiązanie w
stosunku do tradycyjnych nawierzchni
sportowych.
Ilustracje z archiwum firmy
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