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hale po powodzi

zanim PrzystĄPicie PaństwO dO inwestycji majĄcych naPrawić szkOdy,
POliczcie. czy nOwa inwestycja nie bĘdzie zagrOżOna POnOwnym
zniszczeniem?
Na skutek ostatniej powodzi ucierpiały nie tylko prywatne gospodarstwa, ale również obiekty
publiczne, w tym szkoły. Jeśli zniszczenia dotknęły sale gimnastyczne, których podłogę stanowią
najczęściej drewniane klepki - to nie ma już czego ratować. Cała podłoga jest do wymiany.

HALE PO POWODZI

Przy innych kosztach naprawczych, ta pozycja
to wyjątkowo poważny wydatek: ze względu na
wielkość powierzchni i konieczność
odpowiedniego przygotowania podłoża.
Jeśli szkoła znajduje się na terenach, gdzie
możliwość podtopień w kolejnych latach jest
spora, to kolejna inwestycja ponownie
obarczona jest ryzykiem straty.
współpracujemy ze szkołami już kilkanaście
lat i podzielamy troskę dyrektorów
o odpowiednie zaplecze sportowe uczniów,
dlatego też tym razem martwimy się tak dużą
skalą zniszczeń. za dwa miesiące uczniowie
wrócą do szkół i trzeba zrobić wszystko,
aby mieli gdzie się uczyć, bawić, rozwijać.

Mając w swojej ofercie nawierzchnie i drewniane i polipropylenowe, przeprowadziliśmy testy,
w jaki sposób zachowują się one pod wpływem czynników niszczących, jak np. woda.

chcemy przedstawić Państwu wyniki tych badań:
Drewno: nawet dobrze zabezpieczone kilkoma
warstwami nowoczesnych lakierów, nie jest w stanie
oprzeć się procesom gnilnym, deformacyjnym i ogólnej
utracie swych parametrów.
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Polipropylen: ze względu na materiał oraz
konstrukcję, jest w stanie przetrwać nawet długotrwałe
zalanie, bez jakichkolwiek uszkodzeń. Wymaga jedynie
demontażu, osuszenia podbudowy i wymiany warstwy
amortyzującej (podkładu)- koszt około 10 zł/m2 .
Po umyciu i osuszeniu cała nawierzchnia może być
położona ponownie i wyglądać jak nowa.
Moduł polipropylenowy defense

hale po powodzi

Proponujemy położenie mobilnej podłogi polipropylenowej, która jest odporna na wodę
i zanieczyszczenia, można ją łatwo zdemontować, a przede wszystkim jest profesjonalną
podłogą sportową, charakteryzującą się wysokimi parametrami amortyzacji,
bezpieczeństwa i estetyki.

HALE PO POWODZI

Nawierzchnia SPORT COURT – stosowana na sale gimnastyczne i hale sportowe dzięki swojej
charakterystyce może okazać się idealnym rozwiązaniem. Jest łatwa w utrzymaniu i bezpieczna dla
zdrowia.
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Oferujemy Państwu możliwość szybkiego remontu sal gimnastycznych
(wymiany podłogi) z 10 % upustem.

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 DEFENSE, po zalaniu wodą jest łatwa
do wyczyszczenia. Wystarczy odkażenie, spłukanie wodą i boisko znów jest jak nowe!
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…

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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