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Alle regnbuens farver er tilgængelige i Poly Play systemet. Kun fan-
tasien sætter grænser for hvilke former og farver der kan laves. 

Poly Play består af et ”glat” toplag af indfarvet 
EPDM oven på et ”baselag” af fjedrende rågum-
mi (SBR). 
 
Poly Play materialer bliver produceret af MRI-
Polytech i England. 
 
Fabrikken er ISO9002 certificeret og vedvaren-
de afprøvning gør, at materialerne er af bedste 
kvalitet. 
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Varierende farver, former og figurer på fald-
underlaget stimulerer børn til leg. 
 
Dertil kommer, at Poly Play gør, at det er sik-
kert at lege. Fald og skader minimeres, så kre-
ativiteten og legen kan få frit løb. 
 
Alle figurer, mønstre og design kan laves, der 
er ingen grænser for hvad, der kan lade sig 
gøre. 
 
Kun fantasien sætter grænser for hvad vore 
faglærte medarbejdere kan lave af kreative 
muligheder. 
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Alle vore faldunderlag installeres efter DS eller DIN sikkerhedsstandar-
der. 
 
Poly Play kan installeres fra 25mm til 110mm alt efter hvilke legered-
skaber og underlag, der er på området.  

MRI-Polytech er ISO9002 certificeret, så I er altid sikker på at gummi-
faldunderlaget er produceret efter gældende EU standarder. 

Tykkelse 
  40 mm 
  55 mm 
  75 mm 
100 mm 

Faldhøjde 
140 cm. 
165 cm. 
235 cm. 
300 cm. 
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Forberedelse er nøglen til et godt resultat. Underlaget forberedes og 
nivelleres inden lægning af Poly Play gummi.  
 
Her ser I et 35mm lag af SBR base (rågummi) efterfulgt af 15mm lag 
af farvet EPDM. EPDM gummilaget kan tilskæres og formes i møn-
stre og andre farver kan lægges ved siden af/kombineres til flotte mo-
tiver. 
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Polyplay gummiasfalt / wet-pour faldunderlag 
 
Våd-udstøbt gummi faldunderlag med glat EPDM overflade. 
 
Toplag: 10 mm 
Materiale: PU-bundet EPDM-gummigranulat, granulatstørrelse 1-3,5 mm, diverse 
farver. 
 
Baselag: 30 - 90mm (tykkelsen – 10 mm) 
Materiale: PU-bundet SBR-gummigranulat, granulatstørrelse 2-5,5 mm (genbrug 
fra bildæk), sort farve. 
 
Priser for ensfarvet overflade sort/rød 
 

 
 
+  Opstart 5.000 kr. pr. adresse. 
 
Evt. andre farver  
Ved andre farver vil der forekomme et tillæg på. 
Eks. Blå og grøn + 30 kr. pr. m2 + moms. 
Øvrige farver + 40-70 kr. pr. m2 + moms. 
 
Ovenstående priser er baseret på håndudlægning, ved større opgaver og mulighed 
for maskinudlægning, indhent da venligst tilbud. 
 
Forudsætter:  
• Fast bund af min 10 cm. stabilgrus med afrettet toplag af stenmel, eller asfalt/ 

beton. 
• Faste kanter af beton stål eller lign. 
• Temperaturer over 5 + grader. 
• Der er ikke medregnet udgifter til evt. afspærring / byggepladshegn. 
• Priserne forudsætter gode tilkørselsforhold. 

Tykkelse/faldhøjde Pris + moms 
40 mm / 140 cm.    795,00 kr./m2 
55 mm / 165 cm.    900,00 kr./m2 
75 mm / 235 cm. 1.075,00 kr./m2 
100 mm / 300 cm. 1.275,00 kr./m2 
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• Poly Play faldunderlag kan også udstøbes på skråninger, bakker eller 
fordybninger. 

 

• Poly Play - faldunderlag kan lægges på faste underlag af asfalt, beton, 
belægningssten og stabilgrus. 

 

• Poly Play er perma/vand-gennemtrængeligt og velegnet som toplag 
på drænasfalt. 

 

• Kan udstøbes tæt til stolper og yderbegrændsninger.  
 

• Poly Play faldunderlaget er hygiejnisk og uden risiko for skjulte glas-
skår, sprøjter eller katte-efterladenskaber. I slipper for sand i hele hu-
set og ligeledes slipper I for nogle af de mange tøjvaske. 

 

• Let at rengøre med vand. 
 

• Ingen problemer ned frost. 
 

• Lang levetid og lave vedligeholdelses-omkostninger. 
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