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משטחי בטיחות עם תו תקן למתקני משחק

מיועד למגרשי משחקים, גני ילדים, שטחים ציבוריים, 
מוסדות חינוך, רשויות מקומיות ועוד.

בעל תו תקן ישראלי ופיקוח מכון התקנים.

“דשא-פלקס” הולנד
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מערכת “דשא פלקס” הולנד מספקת פיתרון מצוין, המשאיר את 
הילדים במקום שמראש תוכנן ויועד עבורם. שקט נפשי להורים, 

גם כאשר ילדיהם משחקים על המתקנים.

יתרונות

תו תקן ישראלי. �

משטחי דשא סינטטי צבעוני עם תשתית ריכוך, המתאימים לאזור   �
מתקני משחק.  

ניתן להתקנה ע”ג חול קיים, אין צורך ביציקות בטון או הכנות   �
נוספות.  

מרכיבי המוצרים והטכנולוגיה תוצרת הולנד. �

התקנה מהירה, מינימום תחזוקה. �

ידידותי למשתמש. �

אחריות יצרן. �

ניסיון רב בתחום ההתקנות בכל רחבי הארץ. �

מתאים גם לפרויקטים בשטחים גדולים. �
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שיטת התקנה - הכנת תשתיות
הכנת שטח איכותית הינה מרכיב חשוב וחיוני בהתקנה. 

מאחר שהשימוש במגרשי משחקים הינו נרחב ותכוף, אנו ממליצים על מצע 
הכנת שטח מסוג עמיד של אבנים מרוסקות, כורכר או חומר דומה.

את הכורכר מפזרים בצורה אחידה על פני השטח ומהדקים את השטח 
המיועד בעזרת מכבש קטן. 

ניתן להתקין על גבי חול קיים ובפרט שיהיה מהודק ונקי.

ניתן גם להתקין על גבי כל משטח קשה - בטון, אספלט ודומיהם.

Shock Pad-בתום הכנת התשתיות פורסים את משטח הבסיס

לבלימת נפילות על גבי הכורכר או החול והכל בהתאם לגובה נפילה קריטי.

בשלב הבא מצמידים את משטח הדשא מעל תשתיות הריכוך, תוך דגש 
על העיצוב והגוונים של המשטח. כל זאת בהתאם לצרכי הלקוח, הן בפן 

הבטחותי והן בפן האסתטי.

בסוף התהליך מפזרים חול סיליקט לפי דרישות התקן.

דשא-פלקס הולנד עומד בדרישות 
הבטיחות המחמירות ביותר

מרכיבי המערכת
בסיס לבלימת נפילות Shock Ped בעוביים שונים, בהתאמה   �

לגובה נפילה נדרש עפ”י התקן.  
משטחי דשא תוצרת הולנד באיכות גבוהה במיוחד, בגוונים    �

שונים, מוצמד לתשתיות הריכוך.  
פיזור חול סיליקט ע”ג הדשא בתום ההתקנה. �
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דשא פלקס בפריסה ארצית

חברת ניר ווי מובילה את תחום משטחי הבטיחות למתקני משחק עם תו תקן, בעלת ניסיון רב שנים בתחום ומבצעת 
התקנות בכל רחבי הארץ כגון: חיפה, קריות, גן יבנה, אשקלון, עיריית יבנה, רעננה, רמת גן, אילת,קריית יערים, מעלה - 

אדומים, כרמיאל, קריית עקרון ועוד.

לחברה מתקינים מקצועיים ומנוסים מהשורה הראשונה. 

רשויות מקומיות, מוסדות חינוך, גני ילדים ואזורים ציבוריים רבים נהנים מאלפי מטרים של דשא פלקס תוצרת הולנד, 
המותקנים בכל רחבי הארץ.


