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boiska na terenach zalewowych

Żywioł powodzi dotyka również nowe inwestycje sportowe. Te niedawno  ukończone i te,  
w trakcie trwania prac wykonawczych. Ogromne pieniądze i praca wielu ludzi, 
a przede wszystkim nadzieje, związane z  nowymi obiektami sportowymi giną w mgnieniu oka. 

Po kilku dniach zalania boiska, praktycznie cały obiekt nadaje się do generalnego remontu:
1. W przypadku prac przygotowawczych pod  nawierzchnie poliuretanowe lub z trawy syntetycznej   
    cała podbudowa dynamiczna (kruszywo) zostaje wypłukana.

2. Gotowe boisko z położoną nawierzchnią (poliuretan lub trawa syntetyczna) nasiąka woda 
    wraz z niesionymi przez nią zanieczyszczeniami. Cały szlam i błoto wnika pod powierzchnię 
    drastycznie ograniczając przepuszczalność, powodując pękania, miejscowe zapadania się gruntu     
    oraz zagrożenie zdrowotne (długotrwały zapach zgnilizny i rozwój bakterii).

Zniszczone powodzią czy nawet podtopieniami boisko przestaje spełniać wymagane parametry. 
Jego odkażenie i doprowadzenie do pierwotnego stanu wymaga ogromnych nakładów sił 
i środków finansowych, czasem tak dużych, że korzystniejszym wyjściem jest zerwanie starej 
nawierzchni, uzupełnienie podbudowy i położenie nowej.
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boiska na terenach zalewowych

Zanim doczekamy się solidnych zabezpieczeń przeciwpowodziowych, możemy dzięki naszym 
decyzjom zminimalizować potencjalne, przyszłe zagrożenia. 
Czasem wystarczy DOBRZE WYBRAĆ.

Nie możemy w 100 % zabezpieczyć  się przed powodzią, ale możemy  mądrze planować nowe 
inwestycje, które oprą się niszczycielskiej sile i nie będą wymagały troski w chwili, gdy trzeba będzie 
zadbać  o domy, szkoły, szpitale…

Nawierzchnia SPORT COURT POWER GAME – stosowana na boiska wielofunkcyjne 
(programy: Blisko- Boisko, Boisko w mojej gminie, Orlik 2012), dzięki swojej charakterystyce może 
okazać się idealnym rozwiązaniem.

Ażurowa budowa modułów: dzięki ażurowej konstrukcji płytek woda odprowadzana jest szybko, 
bez destrukcyjnego wpływu na jakość nawierzchni.

Betonowa podbudowa: w przeciwieństwie do podbudowy z kruszywa, nie ulega wypłukaniu. 
Funkcję dynamicznej podbudowy spełniają (przejmują) moduły nawierzchni-podwieszane 
na amortyzującym ruszcie słupkowo-krzyżowym.

Mobilność  nawierzchni: składająca się z płytek o wymiarach  30, 48 x 30,48 cm nawierzchnię 
można szybko i łatwo zdemontować i zabezpieczyć.
 
Ale nawet pozostawiona nawierzchnia SPORT COURT POWER GAME, po zalaniu wodą jest łatwa 
do wyczyszczenia. Wystarczy odkażenie, spłukanie wodą i boisko znów jest jak nowe!

Planujesz nową inwestycję? Zaplanuj ją tak, aby nie zniszczył jej groźny żywioł!

Zadzwoń do naszego doradcy:
tel: 22 510 15 15,   
email: sekretariat@speedsport.pl
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03-310 Warszawa
ul. Staniewicka 1
tel.: 48 22 510 15 15
fax: 48 22 510 15 13

www.SPEEDsport.pl


