Childs Play – nowoczesne
nawierzchnie placów zabaw
®

D

zieci uczą się i nabywają przyzwyczajeń
od pierwszego dnia życia. Bawiąc się
rozwijają, kształtują swoją osobowość,
poznają rówieśników tworząc pierwsze relacje z innymi ludźmi. Przygotowują się
do dorosłego życia. Jednym z miejsc, w którym
dziecko może się intensywnie rozwijać jest plac
zabaw. Prawidłowo dobrane wyposażenie bardzo w tym pomaga. Barwy i kształty urządzeń
wzbudzają zainteresowanie dzieci i zwiększają
ich kreatywność.
Piękny i kolorowy plac zabaw, na którym
bezpiecznie bawią się dzieci to marzenie
wielu z nas. Jeżeli połączymy ładny sprzęt
z ciekawą nawierzchnią możemy stworzyć inny
świat, w którym dzieci będą miały więcej możliwości.
Do tej pory urządzając plac zabaw koncentrowano się przede wszystkim na urządzeniach.
Huśtawki, zjeżdżalnie, bujaki, domki stawiano
na trawie lub piasku, nie przywiązując większej
wagi do tego na czym one stoją. Niestety wydeptana trawa, brudny piasek, czasami błoto nie
zachęcają do korzystania z bogato wyposażonego obiektu. Pięknie zaprojektowane, czyste,
kolorowe nawierzchnie zachęcają do zabawy.
Kształty zamków, okrętów, czy zwierząt spra-

wiają, że dziecięce zabawy mogą nabrać
nowych walorów.
Oferowane przez Hemet nawierzchnie Childs Play®
dają możliwość zagospodarowania terenów płaskich i pofałdowanych. Jeżeli do tego dodamy trwałość, niskie koszty eksploatacji, odporność na ogień,
graffiti czy zmienne warunki atmosferyczne
oraz szybkie odprowadzanie wody deszczowej uzy-

skamy bardzo atrakcyjną propozycję nawierzchni
dla nowych lub remontowanych obiektów.
Miła w dotyku powierzchnia zachęca do zabawy,
można na niej grać w klasy, bawić się w berka, ale
również położyć się i porozmawiać z kolegami.
Żywe kolory i urozmaicone wzory pobudzają wyobraźnię, pozwalając projektantowi na przekształcenie
powierzchni placu zabaw w barwne światy: statek
kosmiczny, odludna wyspa skąpana w słońcu,
ławica ryb to tylko nieliczne przykłady możliwych
rozwiązań.
Ostatnio w Polsce weszły w życie normy opisujące wymagania dotyczące wyposażenia placów zabaw i ich nawierzchni amortyzujących
upadki (PN-EN 1176 i 1177). Normy te określają
m.in. tzw. krytyczną wysokość upadku czyli jak elastyczne powinno być podłoże dla różnych wysokości zainstalowanego sprzętu. Wymaga się,
by pod urządzeniami o wysokości od 60 cm
do 300 cm stosowano systemy nawierzchni,
które redukują skutki upadku z takich wysokości.
Nawierzchnie Childs Play® zostały poddane niezbędnym testom i posiadają odpowiednie certyfikaty umożliwiające ich stosowanie na placach
zabaw ogólnodostępnych w szkołach czy przedszkolach.
Jeżeli macie Państwo pomysł na nowoczesny
plac zabaw, na którym dziecko będzie nie
tylko się bawiło, ale również rozwijało swoje
umiejętności firma Hemet Sp. z o.o. chętnie
pomoże go zrealizować.
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