CALITATE ÎNALTĂ
Materialele noastre din cauciuc respectă toate
standardele de calitate pentru spațiile publice
cât și cele private.

PAVELE
ANTITRAUMĂ
ȘI SIGURANȚA
COPIILOR

Oferim soluții de amenajări interioare și exterioare cu pavaj ecologic,
unul dintre cele mai folosite sisteme în diverse domenii,
construind un mediu cât mai sigur.

www.pavajcauciuc.ro
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PAVE L E D E CAU C I U C
PLĂCI / DALE / PAVAJE
Ideale pentru interior și exterior
Dalele din cauciuc devin un produs din ce în ce mai popular
și în țara noastră.
Astăzi avem la dispoziție într-o mare varietate de culori, dimensiuni
și grosimiîn funcție de aplicație/destinații și necesități.
Dalele de cauciuc sunt obținute din granule de cauciuc prin
înglobarea în liant autopolimerizabil la presiuni și temperaturi mari.
Datorită tehnologiei inovatoare și ecologice, dalele de
cauciuc sunt cele mai stabile produse granulate pe bază de cauciuc.

Avantaje:
60

ANTIDERAPANT

90%

NONTOXIC

95%

INTERIOR/EXTERIOR

90%

PERMEABIL

70%

SUPORTĂ GREUTĂȚI MARI

90%

UȘOR DE INSTALAT ȘI DE ÎNTREȚINUT

80%

PA +++

MATERIALE
RECICLABILE

REZISTENT
LA UV

ABSORBANT
DE ȘOC

MATERIALE RECICLATE
ȘI ECOLOGICE!
ELASTICE ȘI ANTIDERAPANTE.
Placile noastre din cauciuc sunt fabricate din anvelope reciclate și reprezintă o
soluție ecologică și rentabilă pentru realizarea unor pavaje sigure.
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PAVELE DE
CAUCIUC PLANE
CU IMPRESIE

1000x1000mm
Diverse grosimi: x20, x25, x30, x40mm

Utilizare: Paviment demontabil antitraumă.
Compoziție: Monostrat colorat în masă.
Toxicologie: Produs reciclat din anvelope uzate liat cu poliuretani, avizat pentru contact cu pielea.
Rezistență: Îngheț, căldură, ploaie, jar de țigară.
Montaj: Prin așezare pe beton planat sau nisip compactat; blocare laterală (la limita câmpului) obligatorie.
Garantarea stabilitatii UV.
Orice culoare la solicitarea clientului făra garantare stabilitate UV.

50

PA+++

Culoare

Grosime (± 2.0) mm

Greutate (± 5%) Kg/m2

Reducere nivel
zgomot, dB

Deformare sub sarcină

Sistem de
conectare

20

18

12

Max 0.3 mm

nu

25

22

16

Max 0.5 mm

nu

30

26

20

Max 0.7 mm

nu

40

35

30

Max 1.2 mm

la cerere

OFERĂ SIGURANȚĂ
COPILULUI TĂU ÎN SPAȚIUL
DE JOACĂ
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www.pavajcauciuc.ro

PAVELE DE
CAUCIUC
PLANE

500x500mm
Diverse grosimi: x22, x33, x45mm

Utilizare: Paviment demontabil antitraumă.
Compoziție: Monostrat colorat în masă.
Toxicologie: Produs reciclat din anvelope uzate liat cu poliuretani, avizat pentru contact cu pielea.
Rezistență: Îngheț, căldură, ploaie, jar de țigară.
Montaj: Prin așezare pe beton planat sau nisip compactat; blocare laterală (la limita câmpului) obligatorie.
Garantarea stabilitatii UV.
Orice culoare la solicitarea clientului făra garantare stabilitate UV.

50

PA+++

Culoare

Grosime (± 2.0) mm

Greutate (± 5%) Kg/m2

Reducere nivel
zgomot, dB

Deformare sub sarcină

Sistem de
conectare

22

19

14

Max 0.4 mm

nu

33

28,5

22

Max 0.8 mm

nu

Max 1 mm

nu

45

PAVAJ DE CALITATE
SUPERIOARĂ
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PAVELE DE
CAUCIUC MONOSTRAT
ALVEOLARE

500x500mm
Diverse grosimi: x33, x45mm

1000x1000mm
Diverse grosimi: x35, x40, x45, x50mm

Utilizare: Paviment demontabil antitraumă.

Alveolară cu impresie

Compoziție: Monostrat colorat în masă.
Toxicologie: Produs reciclat din anvelope uzate liat cu poliuretani, avizat pentru contact cu pielea.
Rezistență: Îngheț, căldură, ploaie, jar de țigară.
Montaj: Alveolele de formă conică ajută la o fixare cât mai bună pe nisip compactat
Garantarea stabilitatii UV.
Orice culoare la solicitarea clientului făra garantare stabilitate UV.

50

PA+++

Culoare

Grosime (± 2.0)
mm

Greutate (± 5%)
Kg/m2

500x500mm

33

500x500mm

45

Dimensiuni

Reducere nivel
zgomot, dB

Deformare sub
sarcină

Sistem de
conectare

21,5

12

Max 1 mm

nu

30

16

Max 1 mm

nu

Alveolară cu impresie
1000x1000mm

35

24

Max 1 mm

1000x1000mm

40

26

Max 1 mm

1000x1000mm

45

32

Max 1 mm

1000x1000mm

50

Max 1 mm
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www.pavajcauciuc.ro

PAVELE DE
CAUCIUC CRAMPONATE
1000x1000mm
CU IMPRESIE
Diverse grosimi: x25, x30, x40mm

Utilizare: Paviment demontabil antitraumă.
Compoziție: Monostrat colorat în masă.
Toxicologie: Produs reciclat din anvelope uzate liat cu poliuretani, avizat pentru contact cu pielea.
Rezistență: Îngheț, căldură, ploaie, jar de țigară.
Montaj: Ideale pentru nisip sau terase, crampoanele ajutând la circulația apei spre gurile de evacuare.

Garantarea stabilitatii UV.
Orice culoare la solicitarea clientului făra garantare stabilitate UV.

50

PA+++

Culoare

Grosime (± 2.0) mm

Greutate (± 5%) Kg/m2

Reducere nivel
zgomot, dB

25
30
40

PERFECTE PENTRU
SĂLI DE FITNESS

Deformare sub sarcină

Sistem de
conectare
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DOMENII DE

UTILIZARE

Numărul mare de aplicații ale acestor tipuri de pardoseli elastice
demonstrează diversitatea posibilităților de utilizare:

Construcții civile:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Locuri de joacă pentru copii
Parcuri
Grădinițe
Școli
Case
Foișoare
Terase circulabile
Balcoane
Alei și curți ale caselor
Terase de restaurant
Terenuri de sport
Împrejmuire piscine
Locuri de campare

Construcții industriale:
• Pavarea aleilor sau pardoselilor atelierelor
• Depozitelor
• Halelor industriale
• Rampe de acces
• Zootehnie: ferme zootehnice pentru
amenajarea grajdurilor, cluburi de echitație,
pentru amenajare boxe cai și manej, canise
si padocuri, grădini zoologice.

Utilizarea acestora la suprafețele de impact cum ar fi locurile de joacă, elimină
pericolul de lovire al copiilor, de zgâriere sau rănire, oferind atât siguranță
cât și protecție.
Fiind elastice, au capacitate crescută de absorbție a șocurilor mecanice, oferind
siguranță sporită dar și aspect îngrijit.
Se folosesc cu succes pentru toate tipurile de construcții enumerate mai sus,
asigurând un trafic antiderapant, nefiind alunecoase nici atunci
când sunt ude.
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CERTIFICAT DE GARANȚIE
Garanţia se acordă pentru un termen de 2 (doi) ani, de la data achiziţionării produselor, in conditiile respectarii recomandarilor
producatorului privind manipularea, montajul si intretinerea produselor, fără să afecteze drepturile
consumatorului conferite prin Legea nr. 449/2003 şi Ordonanţa nr.21/1992.
Înainte de montaj, beneficiarul are obligatia de a vizualiza produsele. Produsele neconforme nu vor fi puse in opera de catre beneficiar.
Oferirea garanţiei este condiţionată de respectarea următoarelor cerinţe:
•
Respectarea instrucţiunilor de transport, manipulare, depozitare, instalare, utilizare a produselor;
•
Folosirea produselor în scopul pentru care au fost fabricate de Producător, iar în cazul în care nu este prevăzut în scris sau în alt mod acest scop,
folosirea produselor pentru utilizările previzibile şi normale ale acestora;
•
Sesizarea a fost făcută în termenul de garanţie, în decurs de 5 zile de la constatarea neconformităţii şi este obligatoriu însoţită de factura emisă la
data achiziţionării produselor şi prezentul certificat de garanţie;
•
Daunele reclamate trebuie constatate şi de Producător, care va certifica în scris dreptul de despăgubire; pentru constatare, Producătorul va avea
drept de acces pe durata termenului de garanţie, la locul de amplasare al produselor;
•
Montarea produselor a fost efectuată profesional, în concordanţă cu instrucţiunile producătorului, de catre o persoana fizica sau juridica calificata.
Garanţia este exclusă pentru:
•
Uzura obișnuită urmare a condiţiilor normale de exploatare; agresiune mecanica
•
Expunerea la radiaţii sau la acţiunea factorilor chimici (solvenţi, acizi, substanţe caustice, etc);
•
Înclinarea, deplasarea, ruperea stratului suport sau a structurii pe care sunt montate produsele;
•
Cutremur, tornada, furtuna violenta sau orice alt dezastru natural
Variaţiuni minore de culoare (datorate fabricarii din cauciuc reciclat) nu sunt considerate insuficienţe calitative, nu influenţează performanţele
tehnice ale produselor şi nu fac obiectul garanţiei. Aducerea la conformitate a produselor va fi efectuată prin înlocuirea produselor neconforme întrun termen de maxim 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a sesizat vânzătorul.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
In conformitate cu prevederile legale privind raspunderea pentru calitatea produselor noastre (pavele, placi, borduri si acoperiri elastice
permnente din pudreta de cauciuc ), prin prezentul atestam ca acestea se inscriu in cerintele de calitate conform fisei tehnice – Agrement Tehnic 001SB04/1482-2019, aferente produsului si in baza autorizatiei de mediu 37/27.04.2018.
Producatorul garanteaza si declara pe propria raspundere <<conform prevederilor art. 5 din HG 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care
pot pune in pericol viata, sanatatea si securitatea muncii si protectia mediului>> ca produsele noastre sunt realizate din macinatura de anvelope uzate
conform normelor toxicologice in vigoare, agreata pentru produse care vin in contact cu pielea, iar adezivul folosit, conform fisei si specificatiei tehnice si
de norma tehnico-sanitara a producatorului, este conform pentru produse antitrauma care pot intra in contact cu pielea.
Prezentul document, reprezinta atestarea legala, pentru calitatea acestui produs corespunzator scopului pentru care a fost realizat.
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Cine suntem noi?
ECHIPĂ EXPERTĂ

Înființată în 2017, firma noastră produce
materiale de primă calitate rezistente
la uzură cu o capacitate ridicată de absorție
a șocurilor și cu un aspect plăcut.

Recomandăm pavelele din cauciuc
pentru un loc de joacă mai sigur.

SC MITPAN RUBBER SRL-D
CUI: RO 37896520
NR. ORC: J28/883/2017
IZBICENI, STRADA PODULUI NR. 23, JUD. OLT

Mulțumim că
ne alegi pe noi!
+ 4 0757.290.290

www.pavajcauciuc.ro

office@pavajcauciuc.ro

fb.com/pavajcauciuc.ro

Vasile Alecsandri nr. 83B, Caracal, jud. Olt

