PLAYTOP AR NIKE GRIND -

KOPA MES SASNIEDZAM ARVIEN
VAIRAK UN VAIRAK, UN VAIRAK,
UN VAIRAK, UN VAIRAK,

KRĀSAINS,
ILGTSPĒJĪGS UN
IZDEVĪGS...

LIESMA

ZILA

SARKANA

SMILSKRASAS

Ko Jūs iegūsiet, apvienojot Playtop Safer Surfacing
lieliskās īpašības, Nike Grind uzticamību un nedaudz
inovāciju? Jaunu krāsaino segumu klāstu no Playtop,
kurā izmantots Nike Grind. Jaunais klāsts ir patiešām
unikāls: tie ir nākamās paaudzes triecienu mazinoši
lietās gumijas segumi rotaļlaukumiem un celiņiem.
Turklāt kopā ar Playtop pamatslāni vairāk nekā 70%
seguma sastāva veido otrreizēji pārstrādāti sporta apavi
un citi materiāli!
Zem Seguma

MELNA

PLUME

Izturīgais, porainais pamatslānis
sastāv no lielām gumijas granulām,
kas ražotas no lietotām komerciālo
kravas automašīnu riepām.
Pamatslāņa granulu rupjā struktūra veido
stingru saķeri ar augšējo slāni, padarot
segumu īpaši izturīgu pret vandālismu.

BRUNA

SASTĀVĀ

VAIRĀK NEKĀ

7 %

OTRREIZĒJI PĀRSTRĀDĀTU IZEJVIELU

ZALA

100%
RAŽOTS EIROPĀ

Sasniedzam vairāk nekā jebkad
Playtop jaunākajā klāstā Playtop
pamatslānis apvienots ar virsslāni
no Nike Grind un citiem otrreizēji
pārstrādātiem materiāliem, lai radītu
segumu, kura sastāvā ir vairāk nekā 70
% atkārtoti izmantotu materiālu.
Turklāt unikālā Safer Surfacing sistēmas
uzbūve nodrošina vēl kvalitatīvāku
augšējo seguma slāni.
Playtop ir vienīgais šāda veida segums,
kura izgatavošanā izmantoti otrreizēji
pārstrādāti sporta apavi Nike Grind
formā.

Izvēlieties zaļo...
...vai sarkano, zilo, melno, brūno,
smilškrāsas, plūmi vai liesmu.

No astoņām klāstā pieejamajām
krāsām iespējams izveidot spilgtu,
jautru, iedvesmojošu un izglītojošu
segumu.

Izmēģināts un pārbaudīts
Ir pārbaudīta jauno Playtop Nike
Grind krāsaino segumu atbilstība
Nike Izgatavoto produktu aizliegto
vielu sarakstam (AVS).

Playtop krāsainie
segumi ar Nike
Grind nodrošina:

• ilgtspēju;
• izturību;
• izdevīgumu;
• ekskluzivitāti.

Ņemot vērā to, ka produkts ir izgatavots no otrreizēji pārstrādātiem materiāliem, augstāk redzamajiem attēliem ir tikai ilustratīva nozīme, un gala produkta krāsa var nedaudz atšķirties.

Jūsu vietējā Playtop pārstāvniecība ir:

www.playtop.com
www.nikegrind.com

Sia GreenGard
Viestura iela 6, Jurmala,
LV-2010, Latvia.
Tel: +371 6776 1229
Fax: +371 6775 4164
Email: info@rotalasunsports.lv
www.rotalasunsports.lv

Šī reklāmas lapa ir drukāta uz otrreizēji
pārstrādāta papīra. Koksnes šķiedras iegūtas
no atbildīgiem un atjaunojamiem avotiem.

ROTAĻLAUKUMU SEGUMI

Playtop Safer Surfacing ir pasaulē inovācijām
bagātākais lietās gumijas segums. Vairāk
nekā 40 autorizētie pārstāvji vairāk nekā 45
valstīs visā pasaulē ir ieklājuši segumu vairāk
nekā divus miljonus kvadrātmetru lielā platībā.
Playtop klāstā ietilpst:

LO D E S

3D G U MIJAS DZĪVNIE KI

Playtop ir reģistrēta Playtop Licensing Limited preču zīme.

CE L IŅI

INTERAKTĪVIE SEGUMI
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