SPORTVELDEN IN TOPCONDITIE
DUURZAME EN VEILIGE INRICHTING

DUURZAAM EN VEILIG
Bij sportvelden ligt de focus op de sporttechnische laag. Daarop moet onder alle omstandigheden ongeremd gespeeld en
optimaal gepresteerd kunnen worden. Heel belangrijk is ook dat deze sporttechnische laag rondom duurzaam verhard is
volgens de eisen van deze tijd. Struyk Verwo Infra heeft daartoe speciale elementen ontwikkeld die voorzien zijn van een
Richtingloze Antislip Structuur (RAS).
Deze specifiek voor sportvelden ontwikkelde vloerplaten zijn uitermate geschikt als solide verharding voor sporters en
toeschouwers. Zij faciliteren dat men zich veilig en flexibel over het complex kan bewegen. Een ander voordeel is reductie
van onderhoudskosten door minimale onkruidgroei en goed bereikbare hoeken. Al deze praktische voordelen tezamen
geven als eindresultaat bovendien een fraaie en verzorgde totaalaanblik van uw sportveld.
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DUURZAME SPORTVELDEN
Perfecte opsluiting van de sporttechnische laag bij kunstgrasvelden.
Veiligheid voor gebruikers door speciale antislip structuur.
Bijpassende afwatering.
Bestand tegen zwaar materieel bij onderhoud of calamiteiten.
Flexibel. Eenvoudig (ver)plaatsen van elementen.
Kostenreductie onderhoud. Minimale kans op onkruid tussen elementen.
Schoonloopplaat. Voorkomt verspreiding infill materiaal over het complex en vervuiling van (kunst)grasveld,
		 waardoor minder onderhoud.
Kostenreductie onderhoud. Hoekoplossing voor goede bereikbaarheid tijdens aanleg en onderhoud.
Nooit meer last van losliggende tegels.
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HOEKOPLOSSING
Hoeken zijn doorgaans het meest kwetsbaar. Struyk Verwo Infra
biedt daarom hoekoplossingen met een straal van R=3500.
Dit komt bijvoorbeeld overeen met de door NOC-NSF gestelde
eis aan de verharding rondom de voetbalvelden. Of het nu
hockey, korfbal, voetbal of een andere sport betreft, Struyk
Verwo Infra biedt u de juiste oplossing voor de inrichting van uw
sportcomplex.
De hoekoplossing heeft tot doel de aanleg en het onderhoud
van de kunstgrasmat goedkoper en eenvoudiger te maken. Met
deze oplossing zijn de hoeken volledig bereikbaar en dus goed
te onderhouden. Bij velden met haakse hoeken is dit vaak niet
het geval en zijn hierdoor meer aan slijtage onderhevig.

SCHOONLOOPPLATEN
Voorkomt dat vuil op het (kunst)grasveld
gelopen wordt en dient tevens als opvangbak
van het infill materiaal dat van het kunstgrasveld
afkomstig is.
Schoonlooprooster 150x100x3 cm geïntegreerd
in de RAS-vloerplaat is geschikt voor belasting
van kleine onderhoudsvoertuigen.
De schoonloopplaat is ook leverbaar met
rooster en schoonloopmat.
Speciale structuur voor optimale veiligheid alle
gebruikers.

ASSORTIMENT VLOERPLATEN SPORTVELDEN
Afmetingen (cm)
Vloerplaat 199,5x199,5x12,14,16 1
Vloerplaat 149,5x199,5x12,14,16 1
Vloerplaat 99,5x199,5x12,14,16 1
Schoonloopplaat 199,5x199,5x14 met rooster 3 cm1
Schoonloopplaat 199,5x199,5x14 met rooster 2 cm1
Hoekoplossing 199,5x133,1/99,5x14 R=350 3-delig1
Facetrand 5x5 mm, dikte vloerplaat variabel.
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