


Το UniPlay είναι χυτό δάπεδο ασφαλείας χωρίς επιπτώσεις στην υγεία, με εξαιρετική ανθεκτικότητα και ελάχι-
στη συντήρηση.  Ένα χυτό σύστημα που μπορεί να καλύψει εξατομικευμένες απαιτήσεις και έχει απεριόρι-
στους συνδυασμούς. 

Πληρώντας όλες τις απαιτήσεις του CY EN 1466-2, αφού εφαρμοστεί από εξειδικευμένο συνεργείο, το 
UniPlay έχει 10-15 χρόνια διάρκεια ζωής, καθιστώντας το την πιο οικονομική λύση, παρόλη την αρχικά ψηλή 
επένδυση. 

Προσφέροντας πολλαπλούς χρωματισμούς και σχεδιασμούς, μπορούν να διαμορφωθούν πάρκα κυκλο-
φοριακής αγωγής, λαβύρινθοι, γεωμετρικά σχήματα και ότι άλλο θα εξιτάρει τη φαντασία των μικρών.  

Προετοιμασία υποστρώματος 

Υπάρχον υπόστρωμα ασφάλτου ή μπετόν: «Φάρσο» 
κόψιμο περιμέτρου για «ραμπωτό» τελείωμα του 
UniPlay και εφαρμογή τουλάχιστον 15χιλ τελικού δα-
πέδου στο επιλεγμένο χρωματισμό και σχεδιασμό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νέο υπόστρωμα για UniPLay <40 χιλ: Εφαρμογή και 
συμπίεση εγκιβωτισμένου crasherant και σπαστού 
άμμου σε τελικό πάχος τουλάχιστον 10 εκ. Επιπλέον, 
τουλάχιστο 10εκ μπετόν τριφτό πριν την εφαρμογή 
του UniPlay σε ελάχιστο πάχος 20χιλ. 

 

 

 

 

Νέο υπόστρωμα για UniPLay >40 χιλ: Εφαρμογή και 
συμπίεση εγκιβωτισμένου χαλικοστρώματος και σπα-
στής άμμου σε τελικό πάχος τουλάχιστον 10 εκ. Ακο-
λουθεί η εφαρμογή του SBR στο απαιτούμενο πάχος 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τέλος η εφαρμο-
γή του TPV σε πάχος 15χιλ 



 

Καθορισμός συστήματος 

Το πάχος του UniPlay καθορίζεται το Ύψος Ελεύθερης Πτώσης (Free Fall Height) οποιοδήποτε εξοπλισμού 
στον παιδότοπο και το Κρίσιμο Ύψος Πτώσης (Critical Fall Height) του δαπέδου. Αυτό είναι το ύψος από το 
οποίο εκτιμάται ότι η επιφάνεια θα απορροφήσει τον κραδασμό πτώσης ενός παιδιού, ώστε επαρκώς να 
αποτρέψει σοβαρή κρανιακή βλάβη. 

Για παιγνίδια όπου τα παιδιά στέκονται το ΥΕΠ υπολογίζεται από  από το υψηλότερο σημείο του παιγνιδιού 
που προορίζεται για παιγνίδι—συνήθως το ύψος της πλατφόρμας. 

UniPLay 35 για ΥΕΠ μέχρι 1,6μ 

UniPLay 50 για ΥΕΠ μέχρι 1,8μ 

UniPLay 70 για ΥΕΠ μέχρι 2,2μ 

UniPLay 90 για ΥΕΠ μέχρι 2,7μ 

Τηλ.: 22 451 888, email: gizet@gizet.com 
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