Helsingin Pihaleikkiväline Oy:n valikoi
mista löydät korkealaatuiset RUBRIG
-turvalaatat ja kumituotteet.
Turvalaatat on saatavana SBR- (kier
rätyskumi) sekä EPDM- (synteettinen
kumi) versioina, useina eri värisinä sekä
tyylikkäinä pintakuvioisina.
RUBRIG-turvalaatat ehkäisevät putoa
misesta johtuvia vakavien vammojen
syntymistä. Laatat soveltuvat erinomai
sesti leikki- ja liikunta-alueille vähentäen
merkittävästi alustojen ylläpitokustan
nuksia.
Helsingin Pihaleikkiväline Oy:lta saat
asennuspalvelun turvalaatoille ja kumi
tuotteille.

Helsingin Pihaleikkiväline Oy
info@leikkivaline.fi
www.leikkivaline.fi
Laatua vuodesta 1989
www.rubrig.com

TURVALAATAT
JA KUMITUOTTEET
LEIKKI- JA LIIKUNTA-ALUEILLE

TURVALAATAT –
iloista ja turvallista leikkiä
Rubrig – turvalaatat parantavat merkittävästi leikki
paikan turvallisuutta.
Käytämme omaa innovatiivista pohjapinnan muotoi
lua, joka tarjoaa tehokkaan iskunvaimennuksen.
Laattamme ovat halkeamattomia, veden- ja pak
kasenkestäviä, helppoja asentaa ja puhdistaa.
Turvalaatat yhdistetään toisiinsa kiinnityspinnien
avulla, joten ne pysyvät paikallaan kovassakin
käytössä.
RUBRIG-turvalaatat ovat EN 1177 -sertifioituja.

Turvalaattoja on saatavana seuraavina kokoina:
500 x 500 mm, 500 x 1000 mm, 1000 x 1000 mm.
Viiste- ja kulmapalat ovat saatavana koossa
500 x 500 mm

Valikoimissamme on turvalaattavaihtoehtoja:
• SBR -laatta = musta kierrätetty SBR-kumipohja + värillinen SBR-kumipinta punaisena, vihreänä, sinisenä
tai harmaana.
• EPDM -laatta = musta kierrätetty SBR-kumipohja + EPDM-kumipinta, saatavana 24 eri värinä.
• Design -laatta = pintakuvioisia laattoja EPDM -pinnalla.

RUBRIG – turvalaattoja on saatavana kuvioituina design -versioina, jotka
tuovat tyylikkään ilmeen leikki- ja liikunta-alueille.

LEIKKIPAIKKOJEN KUMITUOTTEET
Kumipallot, -puolipallot ja -kuutiot antavat leikit
tävän lisän leikkipaikoille toimien samalla istuimina
ja kokoontumispaikkoina. Tuotteita ovat saatavana
eri kokoisina ja värisinä. Tuotteet voidaan asentaa
maa-ankkureilla tai liimaamalla turvalaattoihin.

Saatavissa olevat koot kuutioille: 400x400x400 mm,
500x500x500 mm ja 600x600x600 mm
sekä palloille ja puolipalloille:
Ø 350 mm, Ø 500 mm ja Ø 700 mm.
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Haluamme koskettaa
maanpintaa paljain
jaloin ja suojella maa
tamme jalkojemme
alla.

Symboli menneisyy
destä, nykyisyydestä
ja tulevaisuudesta.
Tietomme esivan
hemmistamme,
itsestämme ja lapsis
tamme.

Geometrinen tark
kuus ja rytmisesti
kaarevat linjat muo
dostavat optisen
illuusion.

Hiekkaan muodostu
nut aalto, kuvio me
renpohjassa, muisto
tuulesta ja iloisesta
lomapäivästä.

