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Nawierzchnie syntetyczne / ®Childsplay



Kim jesteśmy...
®NottsSport  jest specjalistą w zakresie projektowania i dostarczania systemów synte-

tycznych nawierzchni placów zabaw dla dzieci. Od ponad 25 lat dostarczamy kolorowe, 
®kreatywne i innowacyjne nawierzchnie Childsplay . 

Hemet Sp. z o.o. od ponad 20 lat wykonuje nawierzchnie sportowe w halach sportowych 

i obiektach otwartych. Do tej pory wykonaliśmy ponad 1300 zadań w 25 krajach świata. 

Od 2008 roku jesteśmy partnerem handlowym firmy NottsSport na terenie Polski.

®Childsplay  jest  ładną, miłą  w dotyku sztuczną nawierzchnią, która w połączeniu  

z amortyzującym podłożem spełnia wymagania bezpieczeństwa  nawierzchni placów 

zabaw zgodnie z normą PN-EN 1177. Idealna do szkół, przedszkoli i otwartych placów 

zabaw. Łatwa w utrzymaniu czystości, atrakcyjna wizualnie  jest bardziej odporna na  

zużycie i wandalizm niż wiele innych nawierzchni. 

®Wybierając ChildsPlay  do swojego projektu można skorzystać również z naszego doradz-

twa i pomocy już na etapie projektowania. Nasz doświadczony zespół może pomóc zmie-

nić ambitny plan w efektowną rzeczywistość.

®Broszura ta przedstawia unikalne cechy Childsplay , a na płycie CD można obejrzeć wiele 

zdjęć z naszych realizacji.

Jak możemy pomóc ...
Jeśli myślisz o założeniu nowego placu zabaw - lub modyfikacji już istniejącego -  chętnie 

odwiedzimy Cię, aby pomóc w wykonaniu projektu, tak by najlepiej odpowiadał potrze-

bom.

®Notts Sport  oferuje bezpłatnie  kompletną usługę projektowania i doradztwa. Jest to 
®podstawa działania firmy Notts Sport   w celu zapewnienia, by jej produkty  zawsze były 

instalowane zgodnie z najwyższymi standardami i aby każdy projekt zakończył się suk-

cesem.



®Systemy  ChildsPlay
®Childsplay  jest wielofunkcyjną nawierzchnią, którą można zainstalować na istniejącym asfalcie, betonie lub podłożu kamiennym. System 

spełnia szerokie wymagania, począwszy od  czystej i estetycznej strefy rekreacji lub aktywnego wypoczynku aż do nawierzchni pod 

drabinki, huśtawki i inne urządzenia. Zapewnia ochronę przed negatywnymi skutkami upadku z wysokości do 3,0 metrów.

® ® ®Każdy wariant systemu Childsplay  zwieńcza nawierzchnia VHAF   NottsSward  , dzięki temu jeden system może być wykonany w wielu 

wariantach, spełniając  wymagania bezpieczeństwa w szerokim zakresie. 

®Płyty NottsBase  EPP 
®NottsBase  EPP jest specjalistycznym podkładem elastycznym używanym 

® ®w systemach od Childsplay  170 do Childsplay  300, zapewniając odpo-

wiednie tłumienie energii udarowej zmniejszające ryzyko urazów przy 

upadku.  Skrót EPP  oznacza  spieniony  polipropylen.

Wierzch płyty jest płaski, spód natomiast  uformowany jest w formie półkul 

rozmieszczonych jedna przy drugiej. Dzięki temu energia udarowa jest 

rozpraszana lepiej niż w przypadku obustronnie płaskich płyt. Płyty 
®NottsBase  EPP wykonywane są w trzech grubościach: 40mm, 55mm 

i 65mm. Układając na sobie dwie płyty o grubości 40mm otrzymujemy 

czwartą możliwość ochrony przy upadku z 300cm.

Dzięki temu łatwo uzyskuje się wymagane tłumienie energii udarowej 
®w zależności od wymagań. Na przykład, Childsplay  170, który oferuje 

ochronę przed upadkiem z wysokości do 1.7m, jest odpowiednim dla 

powierzchni w otoczeniu niskich urządzeń, takich jak  karuzele, bujaki czy 
®małe huśtawki, wykorzystuje się tu pojedynczą warstwę NottsBase  

EPP 40. Grubsze płyty NottsBase® EPP mogą być stosowane pod dra-

binkami,  huśtawkami  i  zjeżdżalniami  itp.  o  większych  wysokościach. 

®Ponieważ płyty NottsBase  EPP są lekkie i łączone są na tzw. „jaskółczy 

ogon” można je szybko i łatwo zmontować, a mimo to tworzą mocne 

i  trwałe  podłoże. 

Półkule rozpraszają energię udarową.

Płyty EPP łatwo się dają składać.

ChildsPlay Rekreacja
 

1. VHAF NottsSward 1150 
2. Podłoże z kruszywa kamiennego
lub
3. Beton/ asfalt

ChildsPlay 60
 

1. VHAF NottsSward 1150 
2. Warstwa minimum 50mm kruszywa 

kamiennego o średnicy do 15mm
3. Beton/ asfalt
lub
4. Istniejący grunt

ChildsPlay 90/120
 

1. VHAF NottsSward 1150 
2. VHAF Underlay + 4kg/m2 granulatu 

gumowego
3. Warstwa minimum 50mm kruszywa 

kamiennego o średnicy do 15mm 
(Cp120)

lub
4. Beton/asfalt (CP90)

ChildsPlay 170
  

1. VHAF NottsSward 1150 
2. NottsFilm Stiff
3. NottsBase EPP 40
4. Warstwa kruszywa kamiennego 

przykryta geotkaniną.
lub
5. Beton/ asfalt

ChildsPlay 210 
 

1. VHAF NottsSward 1150 
2. NottsFilm Stiff
3. NottsBase EPP 55
4. Warstwa kruszywa kamiennego 

przykryta geotkaniną.
lub
5. Beton/ asfalt 

ChildsPlay 250 
 

1. VHAF NottsSward 1150 
2. NottsFilm Stiff
3. NottsBase EPP 65
4. Warstwa kruszywa kamiennego 

przykryta geotkaniną.
lub
5. Beton/ asfalt) 

ChildsPlay 300
 

1. VHAF NottsSward 1150 
2. NottsFilm Stiff
3. 2no. NottsBase EPP 40
4. Warstwa kruszywa kamiennego 

przykryta geotkaniną.
lub
5. Beton/ asfalt



®Dlaczego wybrać ChildsPlay ?
®Childsplay  jest miłą w dotyku i żywo wyglądającą nawierzchnią, która ma wiele zalet, włącznie z poprawą bezpieczeństwa, małymi 

nakładami na konserwację i, patrząc oczami dziecka, niesamowitą okazję na przygodę! Dzięki użyciu różnych kolorów i kształtów, daje 

wiele możliwości by tradycyjny plac zabaw z naturalnej trawy, asfaltowej lub betonu przekształcił się w ciekawe, inspirujące miejsce . 

®Childsplay  jest idealny na nowe instalacje lub na remont istniejącego placu zabaw. Można go również wykorzystywać na pokrycie skarp, 

muld i wzniesień, tak samo jak płaskiej powierzchni.

®Rodzice i nauczyciele kochają Childsplay , ponieważ nie ma na nim błota ani utrzymujących się kałuż - tylko miękki i czysty plac zabaw dla 

dzieci, który pozostaje w doskonałym stanie w każdych warunkach pogodowych. Właściciele placów zabaw również są zadowoleni, ponie-

waż  system  jest bardzo trwały i odporny na akty wandalizmu.  Wymaga tylko minimalnej konserwacji przy długiej  żywotności. 

®Ale bardziej niż cokolwiek innego, Childsplay  umożliwia świetną zabawę. Żywe kolory i ciekawe wzory uwalniają wyobraźnię, pozwalają 

na przemienienie nawierzchni  placu zabaw w stację kosmiczną, spieczoną  w słońcu bezludną wyspę lub statek na morzu, a to tylko nieliczne 

pomysły, które można zrealizować. Można również stosować tradycyjne wzory, takie jak gra w klasy i labirynty, sprawiają one,  że dzieci 

mogą biegać i skakać do woli ciesząc się z doskonałych warunków zabawy. 

Oferujemy fachowe doradztwo w tworzeniu placów zabaw przy pomocy naszych gotowych wzorów lub projektów indywidualnych. Przygo-

towujemy wizualizacje, w których  można zobaczyć własne pomysły powołane do życia za pomocą najnowszych technologii kompu-

terowych. 

Elastyczne i miłe w dotyku
®Systemy nawierzchni Childsplay  są wystarczająco elastyczne, by stosować je na powierzchniach o różnym typie i ukształtowaniu,  pozwa-

lając dzieciom wykorzystywać plac zabaw na różne sposoby, umożliwiając wymyślenie własnych formy zabawy. Oprócz pobudzania 

umysłu i ciała, ten wyjątkowy system pozwala na pobudzanie  zmysłów, w tym równowagi, dotyku, a także postrzegania kształtu i ruchu.

® ®System Childsplay  daje możliwość interesującej zabawy zarówno dzięki kolorowym wzorom jak i miłej w dotyku nawierzchni VHAF  
® ®NottsSward , która jest górną warstwą systemu Childsplay . Zachęca ona nie tylko do biegania i skakania, toczenia się w dół stoku lub 

czołgania ale również  do siadania i rozmawiania z przyjaciółmi, – a wszystko to w czystym i bezpiecznym środowisku.



Dla mniej sprawnych
®Childsplay  zachęca do  wspólnej zabawy, bez względu na wiek, umiejętności i sprawność fizyczną. Pomyślany jest tak, aby stanowił 

inspirację do zabawy bez potrzeby korzystania z dodatkowego sprzętu, opierając się na założeniu, że dzieci są przez naturę wyposażone 

w niezbędne narzędzie do zabawy – swoją wyobraźnię.

Nasze badania wykazały, że w przypadku małych lub niepełnosprawnych dzieci, zabawa wymagająca korzystania z urządzeń może budzić 

w nich uczucie zniechęcenia lub wykluczenia. Czyniąc powierzchnię do zabawy stymulującą zarówno fizycznie i psychicznie, a jednocześnie 
®dostępną dla każdego poziomu umiejętności, w tym dla osób  poruszających się na wózkach inwalidzkich, system Childsplay  zwiększa 

ich  szansę na aktywność fizyczną,  wspólną zabawę i naukę.

®Ponadto, Childsplay  umożliwia dzieciom wymyślanie własnych gier i zabaw oraz stymuluje ich wyobraźnię przy jednoczesnym rozwijaniu 

ich siły i zdolności.

Architektura krajobrazu
® ®Korzyści wynikające z zastosowania syntetycznej murawy VHAF  NottsSward  wykraczają daleko poza place zabaw. Ta bardzo trwała 

nawierzchnia może być stosowana przy tworzeniu ścieżek i obszarów o zmniejszonym poślizgu. Idealnie nadaje się do zastąpienia  znisz-

czonej, wydeptanej  trawy, a czasem błota zapobiegając erozji gleby, jest bardziej elastyczna niż beton, asfalt, luźnych wypełnień takich jak 

kora czy żwir.

Dzięki szerokiej gamie kolorów, ta sztuczna murawa jest idealnym rozwiązaniem w mieście i na wsi, a ze względu na to, że nasze nawierz-
® ®chnie syntetyczne VHAF  NottsSward  można układać na płaskim lub pofałdowanym gruncie, stokach, muldach czy nasypach, można je 

stosować wokół podstawy drzew, wzdłuż dróg, bądź wszędzie tam, gdzie murawa jest zużyta, lub jej podlewanie i koszenie stanowi 

problem.

Parki, miejsca piknikowe, boiska szkolne, centra handlowe, kluby sportowe, ośrodki gry w golfa i jazdy konnej... jedynym ograniczeniem jest 

Twoja wyobraźnia!



W trakcie jednej zabawy mali poszukiwacze przygód mogą wyruszyć ku odległym planetom...

...lub odkrywać dalekie lądy

Użyj wyobraźni...
Dzieci mogą dostrzegać fabułę i kształty tam, gdzie umysł dorosłego ich nie widzi. W ten sposób pagórek staje się bezludną wyspą 

otoczoną wodą, natomiast zwykłe linie stają się torem wyścigowym, ulicą do przejścia, lub jaskinią. Ilość pomysłów jest nieskończona, 

dlaczego zatem nie zorganizować konkursu, w którym dzieci, które będą korzystać z Twojego placu zabaw  przedstawią również swoje 

pomysły?

® ®Wykładzina VHAF  NottsSward  dostępna jest w 16 kolorach, dając tym samym nieograniczone możliwości wzorów i gier. Na place zabaw 

można aranżować nasypy, zbocza i zagłębienia terenu – niezależnie od koloru czy formy wykładzina zachowuje odporność na warunki 

atmosferyczne, oddziaływanie środowiska i dziecięce zabawy.

Edukacja...
Oprócz wzorów dowolnych lub powiązanych z wyposażeniem placów zabaw, można dodawać oznaczenia 

służące bardziej tradycyjnym grom, takim jak gra w klasy, szachy, bądź litery i cyfry albo znaczniki odległości, 

stwarzając dzieciom w ten sposób okazję do konkurowania indywidualnie lub w grupach.

®Dlaczego na placu zabaw nie wyrysować mapy świata, a nawet całego układu słonecznego? Notts Sport  

i Hemet Sp. z o.o. poradzą jak zagospodarować teren za pomocą gotowych wzorów lub innowacyjnych 

projektów. Możemy przygotować komputerowe wizualizacje Twoich własnych pomysłów, aby pomóc 

w podjęciu decyzji.

Żółty

Pomarańczowy

Czerwony

Terakota

Czarny

Szary

Orzechowy

Brązowy

Oliwkowy

Zielony

Morski

Błękitny

Granatowy

Lawendowy

Burgund



Odporność na akty wandalizmu
® ®Sztuczna murawa VHAF  NottsSward  jest miła w dotyku, ale jest na tyle mocna, że nie boi się aktów wandalizmu. Piaskowe wypełnienie 

nawierzchni czyni ją odporną na ogień, ograniczając ewentualne uszkodzenia do niewielkiego obszaru, który można łatwo i niewielkim 

kosztem naprawić lub wymienić.

Piaskowe wypełnienie sprawia również, że rozcięcie wykładziny, nawet przy użyciu ostrego noża, jest niezwykle trudne. W przeciwień-
® ®stwie do „plastikowej” sztucznej trawy , w przypadku naniesienia graffiti na nawierzchnię VHAF  NottsSward , farbę można usunąć 

®z włókien za pomocą twardej szczotki. Wybierając Childsplay , możesz liczyć na fachowy serwis i porady firm Notts Sport i Hemet Sp. z o.o. 

 w zakresie konserwacji i użytkowania.

Odporność na ogień – zminimalizowanie uszkodzenia Graffiti – farbę można łatwo usunąć szczotką Akty wandalizmu – wypełnienie piaskiem zabezpiecza system

Stabilność termiczna
W przeciwieństwie do nawierzchni wykonywanych z granulatu gumowego lub EPDM, wylewanych lub w formie płyt, nawierzchnia VHAF 

NottsSward stosowana w systemach ChildsPlay jest produktem zachowującym stabilność termiczną. Stabilność ta oznacza, że systemy 

ChildsPlay kurczą się pod wpływem niskiej temperatury i nie rozciągają w czasie upałów.

Dzięki temu systemy ChildsPlay mają wyraźną przewagę nad nawierzchniami z gumy, które mogą reagować na zmiany temperatury, gdzie 

przemieszczanie się nawierzchni gumowej powoduje powstanie szczeliny, pojawiającej się na obwodzie placu zabaw. Szczelina ta zazwyczaj 

powiększa się, aż uszkodzenie osiągnie rozmiary widoczne na zdjęciach.

Oczywistymi korzyściami zarówno dla dzieci jak i właściciela placu zabaw wynikającymi ze stosowania systemu ChildsPlay są oszczędność na 

kosztach naprawy i zmniejszenie czasu, gdy plac zabaw jest zamknięty.

Przewaga nad nawierzchnią z luźnym wypełnieniem
® ®VHAF  NottsSward  oferuje o wiele bardziej atrakcyjną, elegancką i estetyczną alternatywę dla nawierzchni placów zabaw z luźnym wypeł-

nieniem, a ponieważ jest to nawierzchnia łatwa w czyszczeniu i szybko odprowadza wodę deszczową, zdecydowanie skraca to okres, w któ-

rym ze względu na niepogodę nie można korzystać z placu zabaw. Luźne wypełnienie może skrywać rozbite szkło i psie odchody, a na 

nawierzchni  VHAF NottsSward zagrożenia te można łatwiej dostrzec i usunąć.

Tuftowane, czy igłowane?
® ®Nawierzchnia syntetyczna VHAF  NottsSward  jest „igłowana” tzn. wykonana z włókien ułożonych 

we wszystkich kierunkach tzw. VHAF (Vertical, Horizontal and Angular Fibers - po polsku Pionowe, 

Poziome i Skośne Włókna) Jest to charakte-rystyczna cecha nawierzchni Notts Sport®, która dzięki 

temu zapewnia lepsze odwadnianie i może skrócić czas pielęgnacji w porównaniu ze sztuczną trawą 

tzw. „tuftowaną”. Struktura włókien utrzymuje wypełniający ją piasek w jednym miejscu, co zapo-

biega spłaszczeniu lub twardnieniu nawierzchni wraz z upływem czasu.

Losowo rozmieszczone włókna i stabilizowane wypełnienie piaskiem chroni również złącza wykła-

dziny VHAF NottsSward, zmniejszając ryzyko ich rozszczepienia, oraz poprawia ogólną trwałość 

nawierzchni.

VHAF NottsSward

Typowa sztuczna trawa tuftowana– luźny piasek



Green Dragon Play 
Green Dragon Play to koncepcja oparta na założeniu, że na placu zabaw najlepszym przyrządem do zabawy dla dzieci są ich własne ciała!

Na wielu placach zabaw dzieci nie są w stanie w pełni zaangażować się w zabawę. Wynika to z coraz większej ilości dzieci o niskiej spraw-

ności ruchowej. 

Koncepcja Green Dragon Play sprawia, że to nawierzchnia  staje się najważniejsza w zabawie poprzez zmianę swojej formy, wprowadzenia 

wzniesień, muld czy stoków  i poprzez umieszczone na niej oznaczenia. Dzieci same decydują, w jaki sposób będą się bawić, samemu 

ustalając własną interpretację placu zabaw, co nie zawsze jest możliwe w przypadku tradycyjnej konstrukcji placu zabaw.

Nie ma powodu, aby ta koncepcja nie mogła być zastosowana  na Twoim placu zabaw, bez względu na to, czy jest to przedszkole, boisko 

szkolne lub publiczny plac zabaw!

NottsSward Leisure - rekreacja
Nowość w gamie produktów Notts Sport – NottsSward Leisure - jest wykonany w 100% z polipropylenu i skonstruowany przy użyciu włókien 

Permafresh Fibre™, ™,które zapewniają 100% skuteczność w likwidacji roztoczy, bakterii, pleśni i grzybów.

Permafresh™ jest dodawany do włókien NottsSward Leisure podczas procesu produkcji i przenika powierzchnię przez cały okres eksploatacji 

likwidując zagrożenia biologiczne.

Ma on  stały, higieniczny zapach, jest nieszkodliwy dla zdrowia, ale gwarantuje eliminację bakterii i pleśni.

W przeciwieństwie do VHAF NottsSward, w konstrukcji nawierzchni NottsSward Leisure nie stosuje się wypełnienia piaskiem, dzięki czemu 

jest ona idealna do zastosowań wokół basenów, na łodziach, tarasach, w ogrodach znajdujących się na dachach, do minigolfa i oczywiście na 

placach zabaw zewnętrznych i w salach rekreacyjnych przedszkoli i żłobków.



Montaż
®Notts Sport  poleca wyłącznie firmy, które mają duże doświadczenie w wykonywaniu nawierzchni innych niż trawy, każda z tych firm 

®przeszła specjalistyczne szkolenie wymagane do uzyskania statusu autoryzowanego wykonawcy systemów Childsplay .

® ®Kierując instalacją Twojego systemu, firma Notts Sport  i jej autoryzowani przedstawiciele gwarantują montaż systemu Childsplay  zgodnie 

z zachowaniem najwyższych standardów, a dzięki temu pełny sukces projektu.

Serwis i pielęgnacja
®Nie przewidujemy, aby Twój system Childsplay  wymagał intensywnej pielęgnacji w trakcie swojego cyklu życia, jeśli jednak będziesz 

® ®potrzebował pomocy, Notts Sport  natychmiast nią służy. Oferujemy bezpłatne porady na temat pielęgnacji nawierzchni VHAF  
®NottsSward  i pomagamy w kontakcie z lokalnymi specjalistami w celu przeprowadzania corocznej lub doraźnej konserwacji, w celu 

utrzymania Twojego placu zabaw w doskonałym stanie.

Jeżeli dysponujesz już działającym placem zabaw lub obiektem rekreacyjnym – zaprojektowanym przez Notts Sport® lub inną firmę – możesz 

skorzystać z bezpłatnej kontroli jego stanu. Nasi eksperci dokonają profesjonalnej oceny istniejącego obiektu oraz udzielą porady na temat 

przyszłej konserwacji, renowacji lub możliwości rozbudowy.

W ramach bezpłatnej kontroli stanu określone zostaną wszelkie działania odpowiednie dla Twojego obiektu, w tym koszty i harmonogram 
®prac. Notts Sport  może również doradzać w kwestii możliwości rozbudowy obiektu w celu poprawy jego wydajności lub spełnienia 

wymagań nowych zastosowań.



Jesteśmy tu, aby pomagać...
®Tworzenie placu zabaw jest interesującym procesem, dlatego Notts Sport  umożliwia Ci branie w nim udziału, służąc pomocą na każdym 

etapie, tak abyś mógł osiągnąć najlepsze rezultaty.

®Zespół Childsplay  służy radą w zakresie wykonalności projektu, jego usytuowania i budżetu, aby pomóc Ci wybrać inspirujące rozwiązanie, 

znaleźć  fachowy zespoł montażowy, a także aby zagwarantować dalszą opiekę i doradztwo zawsze wtedy, gdy ich potrzebujesz.

Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami, aby dowiedzieć się więcej o naszych systemach Childsplay lub skontaktuj się z nami już dziś.

Często zadawane pytania

® ®Dlaczego mówimy, że systemy VHAF  NottsSward  
®Surface i Childsplay  są odporne na akty wandalizmu?

®Kluczem jest piasek, którym wypełnia się system VHAF  
®NottsSward . Kiedy ktoś próbuje przeciąć nawierzchnię za pomocą 

noża, to tak, jakby próbował przebić się przez warstwę piaskowca, 

dzięki czemu bardzo trudno spowodować uszkodzenia systemu. 

Piasek w  systemie VHAF NottsSward redukuje również ilość tlenu w 

nim zawartego, zmniejszając możliwość rozprzestrzeniania się 

ognia. Jeśli uda się wandalowi wzniecić ogień na nawierzchni, 

szybko on zgaśnie, a powstające szkody będą niewielkie. Jeżeli ktoś 

wykona graffiti, ponownie piasek stanowi klucz zapewniający od-

porność, ponieważ znaczna część farby zostaje nanoszona nie na 
® ®powierzchnię włókien VHAF  NottsSward , a właśnie na piasek. 

Taki piasek można łatwo usunąć za pomocą szczotki, pozostawiając 

wygląd nawierzchni taki, jakby graffiti nigdy nie zostało nanie-

sione.

Niezależnie od wyżej wymienionych przyczyn daje to także dodat-
® ®kową korzyść w postaci ochrony włókien VHAF  NottsSward . 

W ten sposób piasek przyczyni się do zwiększenia trwałości na-

wierzchni.

®Jak długo wytrzymuje nawierzchnia VHAF  
®NottsSward ?

Nie da się określić dokładnej liczby. Jednak wskazujemy poten-

cjalnym klientom, że w przypadku regularnej pielęgnacji nawierz-

chni wytrzymuje ona 8-10 lat. U wielu naszych klientów nawierz-

chnia wytrzymywała o wiele dłużej. W Wielkiej Brytanii mamy wiele 

przykładów, gdzie w parkach publicznych systemy Childsplay wy-

trzymują ponad 15 lat.

 

® ®W jaki sposób system VHAF  NottsSward  jest 

mocowany?

Materiał nie jest przytwierdzany do istniejącej nawierzchni. Wspo-
® ®mniany wcześniej piasek wypełnia system VHAF  NottsSward  

2w ilości 18-20 kg/m  , co jest wystarczające, aby utrzymać go w miej-
®scu, bez konieczności mocowania. Nawierzchnia VHAF  

®NottsSward  będzie też naciągnięta i zabezpieczona na 

krawędziach podczas instalacji, co również pomaga utrzymać ją we 

właściwym miejscu.

W jaki sposób łączone są różne elementy systemu 
® ®VHAF  NottsSward ?

Jest kilka sytuacji wymagających połączenia dwóch części systemu 
® ®VHAF  NottsSward : po osiągnięciu końca rolki, kiedy należy 

zrobić nacięcie materiału, aby dopasować go wokół urządzeń na 

placu lub w przypadku łączenia różnych kolorów. W przypadku 

wystąpienia jednej z tych możliwości, taśmę z  klejem umieszcza się 
® ®pod obu częściami VHAF  NottsSward . Przy użyciu specjalnego 

„żelazka” szerokości 150mm klej jest podgrzewany. Kiedy klej w 

taśmie jest jeszcze gorący, przed jego związaniem, na taśmie 
® ®umieszcza się VHAF  NottsSward , obie części zostają natychmiast 

ze sobą połączone.

® ®W jaki sposób VHAF  NottsSward  zabezpiecza się na 

jego obrzeżach?

Istnieją dwie najczęściej stosowane metody. Jedną z nich stosuje się 

®w przypadku łączenia systemu Childs Play  z trawą naturalną, nato-

miast drugą na twardych powierzchniach, takich jak asfalt lub 

beton. Najpierw zajmiemy się trawą.

Trawa

• Po określeniu obszaru, który ma zostać pokryty nawierzchnią 
®Childs Play , na jego obwodzie buduje się drewnianą ramkę. 

Osadza się ją ok 5mm poniżej planowanego poziomu wykoń-

czenia nawierzchni.

• Przed położeniem systemu wykonuje się zakładkę z materiału 
® ®VHAF  NottsSward  o szerokości ok. 100 mm poza krawędź 

pokrywanej powierzchni.

• Wokół drewnianej ramki, w murawie wykonuje się kanał, 

odsłaniając w ten sposób jej tył.

• Pozostawioną zakładkę o szerokości 100mm z materiału 
® ®VHAF  NottsSward  układa się następnie na odsłonięte drew-

no i przymocowuje do niego za pomocą ocynkowanych gwoź-

dzi o długości 25mm.

• Kanał w murawie jest następnie z powrotem zasypywany.

• Klient otrzymuje nawierzchnię, która stykając się z okalającą 

ją murawę jest umocowana pod ziemią, dzięki czemu rozdzie-

lenie jej  na krawędziach jest praktycznie niemożliwe.

Asfalt/Beton

• Wykonawca wycina w asfalcie/betonie rowek o  szerokości 

ok. 15mm i głębokości 50-75mm dookoła obszaru, który ma 

zostać pokryty nawierzchnią. 

® ®• Przed położeniem systemu VHAF  NottsSward   wykonuje się 

zakładkę o szerokości 50-75mm materiału poza krawędź po-

krywanej powierzchni.

• Następnie za pomocą młotka i wbijaka wprowadza ww za-
® ®kładkę materiału VHAF  NottsSward  do wnętrza wcześniej 

utworzonego rowka.

® ®• Dzięki temu, że materiał VHAF  NottsSward  ma ok. 20mm 

grubości, a rowek zaledwie 15mm materiał pozostanie tam po 

jego włożeniu.

®Na jakiego rodzaju nawierzchnię można układać VHAF  
®NottsSward ?

® ®VHAF  NottsSward  można układać na każdym rodzaju nawierz-

chni, pod warunkiem, że taka nawierzchnia jest równa, porowata 

i mocna. W przypadku podłoża, które jest równe i porowate, ale nie 

jest mocne, należy na nie nanieść kruszywo kamienne i je utwar-

dzić. Podłoże betonowe, które jest mocne i porowate, ale nie jest 

równe należy odpowiednio wyrównać np. za pomocą mas samo-

rozlewnych, itd.

Pozostajemy w kontakcie...
Aby dowiedzieć się więcej na temat sztucznych nawierzchni oraz aby uzyskać poradę i pomoc eksperta w pla-

nowaniu, zarządzaniu i wykonaniu Twojego projektu - po prostu zadzwoń pod nr 68 453 05 00, wyślij email 

hemet@hemetin.pl  lub  odwiedź  nas  na  www.placzabawy.eu,  www.hemet.zgora.pl
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