


Sureplay är representerat i för närvarande 
Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Schweiz, 
Österrike och Kroatien. Varje land har sin egen 
montagepersonal med specialist-utbildning och 
kompetens som borgar för ett utförande enligt 
gruppens högt ställda krav. Erfarenhetsutbyte 
sker årligen där nya produkter, applikationer och 
teknik diskuteras. 

Sureplay-gruppen har uteslutande valt stora 
seriösa leverantörer på den Europeiska mark-
naden. Det svarta SBR-gummit, det stötupp-
tagande, köps från Tyskland och Frankrike.  
EPDM-gummit, slitskiktet, köps från Tyskland 
och Schweiz. Bindemedlet köps även det från 
Schweiz och Tyskland. Tillsammans har vi valt 
dessa ”lokala” leverantörer för att säkerställa 
rimliga leveranstider och samtidigt använda 
material av högsta klass. 

De valda materialen är lämpade för vårt klimat 
gällande såväl temperatur som UV-ljus och 
miljöpåverkan. 

Vårt aktiva val av ”lokala” leverantörer säker-
ställer en fullvärdig slutprodukt till fördel för 
såväl beställare som slutanvändare.

Platsgjuten fallskyddsbeläggning från Sureplay-gruppen



Platsgjutet
    Sureplay gjuts på plats i två olika skikt. Det 
    nedre stötupptagande skiktet består av åter-
    vunnet gummi. Det övre slitskiktet består av 
    helt genomfärgat, slitstarkt, färg- och ålders-
    beständigt EPDM-gummi. Allt granulat hålls 
    samman med ett elastiskt bindemedel.
Långsiktigt
    Sureplay är en beläggning med lång livslängd. 
    EPDM-gummi som ligger som slitskikt används 
    bl a som vibrationsdämpare i brokonstruktioner. 
    Om ytan efter många års hårt slitage blir sliten 
    kan en ny färgglad topp läggas ovanpå utan att 
    byta hela systemet.
Allsidigt
    Sureplay kan användas i en mängd applika-
    tioner varav några är; fallskydd på lekplatser, 
    underlag kring simbassänger, gångar och 
    logos vid golfbanor, skollöparbanor och multi-
    court samt offentlig utsmyckning. Vi vill hävda 
    att endast den egna fantasin sätter gränser.
Ytanpassat
    Sureplay fyller ut alla ytavgränsare typ träkubb 
    och olikformade hörnor. Materialet kan läggas 
    i alla olika formationer såsom kullar och böljande
    hav. Vi har även en teknik för vertikala ytor. 
    Sureplay finns i 24 standardfärger som även 
    kan blandas i en mängd olika kombinationer.

Säkerhet
    Sureplay borgar för optimal säkerhet. 
    Materialet är testat för olika fallhöjder och 
    genom sin vattengenomsläpplighet är ytan 
    halksäker. Produkten är inte brandfarlig vilket 
    minskar risken för vandalism. Täta anslutningar 
    minskar risken för klämskador.
Underhållsfritt
    Sureplay är i det närmaste underhållsfritt. 
    Det gäller dock att se till att hålla ytan någor-
    lunda ren. Löv och dylikt skall tas bort på 
    hösten så att inte porerna tätas och vatten-
    genomsläppet försvinnner. Främmande före-
    mål syns och går således lätt att avlägsna.
Rullstolstillgängligt
    Sureplay är ett material som ger alla barn 
    möjlighet att delta i leken. Detta är ett krav 
    som är högt prioriterat i USA. Med en yta 
    bestående av platsgjutet gummigranulat kan 
    en rullstolsbunden rulla in till gungor och dylikt 
    vilket är omöjligt i sand.
Europanorm
    Sureplay är testat enligt EU-norm för att säker-
    ställa att skador mot framförallt oskyddat hu-
    vud minimeras. Produkten byggs i optimal 
    tjocklek för bästa ekonomi och erforderligt 
    skydd för respektive lekredskap.
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Toppskikt 10 mm EPDM
SBR

Tjockleken på Sureplay under 40 mm måste läggas på ett producerat 
underlag, typ asfalt. Tjocklekar från 40 mm och uppåt kan läggas direkt 
på underlag typ sten/grus.

Sureplay läggs på ett packat väl avjämnat och 
dränerat underlag. Underlaget bör ha ett fall 
på minst 1%.

Principsektion standard:

40-100 mm GUMMIBELÄGGNING
(beroende på fallhöjder)
30 mm STENMjÖL Ø 0-8mm
100 mm BÄrLaGEr
200 mm förStÄrkNINGSLaGEr

Anm. Vid läggning direkt på asfalt eller betong är det 
av yttersta vikt att överskottsvatten kan ledas bort.
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FotBoLL
Fotboll omfattar idrottsplatsutrustning som fotbollsmål, avbytarbås, linjeringsmaskiner, 
linjeringsfärg, skyddsnät, resultattavlor, stolpar, hörnflaggor m.m.
Vi erbjuder även gummigranulat och fundament för konstgräsplaner samt bevattning, 
gräsfröer och gödning av naturgräsplaner.

YtBELäggningAR
Här utför vi; Creapave, mönstertryckt dekorativ asfalt. Acrylotex, ytmålad asfalt och betong. 
Decomark, färgglada prefabricerade markeringar för skolgårdar samt en mängd andra 
appliceringar – hör med oss.

SUREPLAY
Affärsområdet Sureplay omfattar tjänster med platsgjutna fallskyddsbeläggningar av gummi-
granulat till lekplatser, multicourts och skollöparbanor etc. Vi utför här också TF Stallgolv som 
är ett helgjutet golv för stall och veterinärkliniker.

LinjER 
Linjer omfattar entreprenadtjänster inom sporthallsgolv, industrigolv, löparbanor, parkeringshus, 
perronger och kontrastlinjer. Sporthallsgolv linjerar vi med såväl slitstark 2k-färg som miljövänlig 
sportlinjefärg. På industrier målar vi allt från pallplatser till parkeringsplatser.

VägmARkERing
Vi utför linjering av parkeringsplatser, vägmarkeringar, cykelbanor, övergångsställen, 
hajtänder, numreringar och backlinjer på terminaler. Vi servar våra kunder med allt från 
enstaka p-platser till 10 000 p-platser.

BASkEt – FRiiDRott – iShoCkEY
Vi kan leverera anläggningsutrustning till basketplaner samt till olika friidrottsgrenar som 
häcklöpning, stavhopp, höjdhopp, diskus, kula, slägga m. fl. Vi erbjuder även utrustning till 
er isbana som mål, isvitt och linjer.

tEnniS – PADEL
Tennis omfattar tennisprodukter som tennisnät, bänkar, domarstolar, linjer, vindskyddsnät, 
stolpar, borstar mm. Vi är experter på såväl grusbanor som hardcourtbanor med produkter 
såsom Plexipave, Brattex, Båstadgruset och Conipur. 
Vi marknadsför och säljer PADELTOTAL – er totalleverantör av padelbanor i hela Skandinavien.


