Organowood-mallistot
OrganoWood® on ympäristöluokiteltu pintakäsittely- ja kunnossapitomenetelmä puutavaralle. Patentoitu tekniikka
luo fyysisen esteen lahottajasienten etenemiselle muodostaen vettähylkivän pinnan, ja samalla puu saa tehokkaan
palosuojan. OrganoWood®-puunsuoja-aineilla käsitelty puutavara ikääntyy luonnollisesti saaden ajan myötä hopeanharmaan sävyn. OrganoWoodin puunsuojatuotteet jäljittelevät luonnon omaa fossiilisoitumisprosessia sitoutuen
puun kuituihin palkitun ja patentoidun OrganoClick®-teknologian ansiosta.
Lähde: Organowood / Sarbon Woodwise Oy

Luonto-, Moderni-, Meri- ja Pohjoinen -mallistot
Puuosien käsittely
Monitoimivälineiden liimapuurungot käsitellään ensin OrganoWood -puunsuoja 01 peruskäsittelyaineella,
jolloin puun lahonkestoa ja palonsuojaominaisuuksia parannetaan. Vesipohjainen tuote koostuu piin mineraaleista ja luonnollisista kasviaineista. Viimeinen käsittelykerta tehdään OrganoWood -puunsuoja 02
viimeistelyaineella. Tuote tekee puusta paremmin vettä ja likaa hylkivän, vähentää pintakasvuston riskiä
ja tekee pinnasta helpommin puhdistettavan. Tuote sisältää vain aineita, joka voidaan palauttaa takaisin
luonnolliseen kiertoon. Näin orgaaninen materiaali muuttuu prosessissa lahoamisen sijaan mineraaleiksi,
jotka muodostavat fyysisen esteen puukuituja syöviä mikro-organismeja vastaan.
OrganoWood -käsittelyn
jälkeen puu näyttää aluksi
vaaleammalta kuin käsittelemätön puu. Joissakin
tapauksissa harmaantuminen voi olla läikikästä tai
pieninä pisteinä, mutta tämä
tasaantuu suhteellisen nopeasti. Nämä ovat normaaleja
prosessin vaiheita, eivätkä
vaikuta puutavaran homesuojaan tai kestävyyteen.
Noin vuoden kuluessa puu
on saavuttanut kauniin harmaan sävyn ja aurinkoisissa
paikoissa prosessi voi olla
nopeampikin.
OrganoWood -käsitellyn puun muuttuminen noin 12 kuukauden kuluessa.

Lisätietoja:

https://organowood.com/fi/
https://www.osmocolor.com/sahkoinen-tuotekansio/organowood-tuotteet

Huoltovapaat
materiaalit
Vaadimme leikkivälineiltämme huoltovapautta ja pitkäikäisyyttä. Siksi Luonto-,
Moderni-, Meri- ja Pohjoinen
-mallistojen materiaalit on
tehty kestämään aikaa ja kulutusta.
Maanpäälliset
metalliosat
ovat ruostumatonta terästä, jotta mm. hiekan kuluttava vaikutus ei aiheuta
ruostumista. Puuosat ovat
irti maasta ja kuumasinkityt perustuslevyt eivät pääsääntöisesti tarvitse betonia.
Lattiamateriaalit ovat liukuestettyä filmivaneria kulumisen minimoimiseksi ja turvallisuuden maksimoimiseksi.
Katot ja laidat ovat kestävää
HPL -levyä, joiden väreillä
ja kuvioinneilla on leikitelty,
tehden välineistä lapsia innostavia. Lisäksi paneeleista
löytyy useita leikkitoimintoja,
joilla lisätään välineiden leikkiarvoa.

Luonto

Moderni

0 kk

0 kk

Noin 12 kk kuluttua

Noin 12 kk kuluttua

Pohjoinen

Meri

0 kk

0 kk

Noin 12 kk kuluttua

Noin 12 kk kuluttua

Luonto-, Moderni-, Meri- ja
Pohjoinen -mallistojen puu, ja
levyosien värit eivät ole vaihdettavissa. Voit kuitenkin valita mieleisen värimaailman
neljästä eri mallistosta!

Takuu ja huolto
Luonto-, Moderni-, Meri- ja Pohjoinen -mallistoilla on samat takuuajat ja -ehdot, kuin LeikkiSetin muillakin
leikkivälineillä. Kuten kaikkia käsiteltyjä puuosia, myös OrganoWood käsiteltyjä puuosia on suositeltavaa
huoltokäsitellä ajoittain. Huoltokäsittelyyn käytetään OrganoWood-puunsuojaa 02, mitä on saatavilla hyvin
varustelluista rautakaupoista.
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LeikkiSet Oy
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Urheilulattiat kehityksen kärjessä
Patmos-urheilulattian on kehittänyt portugalilainen Sports Partner. Sports Partner on urheilulattioihin
omistautunut kokenut portugalilainen yhtiö. Sports Partneria edustaa Suomessa yksinoikeudella LeikkiSet Oy.

PATMOS EVOLUTION - vaimentava
urheilulattia ulkokäyttöön
Patmos Evolution urheilulattia on kehitetty ulkokäyttöön
yhdessä ammattiurheilijoiden, valmentajien ja lääkärien kanssa.
Tuloksena syntyi ainutlaatuinen vahvistetuista moduuleista
koostuva kestävä ja ominaisuuksiltaan erinomainen urheilulattia.
Innovatiivisessa PATMOS EVOLUTION -urheilulattiassa
kohtaavat korkea laatu, monipuolisuus pelialustana, pitkä
takuu ja kilpailukykyinen hinta.

Patmos Evolutionin innovatiivinen
rakenne
Moduulit ovat kooltaan 25 cm x 25 cm, joissa on 7 uros- ja
7 naarasliityntäkohtaa. PATMOS EVOLUTIONIN kehityksen lähtökohtana
oli saumaton pintapunos ja pienet aukot. Näin vältetään lasten sormien
ja pienten kivien tarttuminen. Rakenne vähentää olennaisesti hiertymiä
kaatumisen yhteydessä – turvallisempi valinta.

patmos -urheilulattian edut käyttäjille:

»
»
»

Sopii kaikkeen urheiluun, mukaan luettuna rullaluistelulajit
Mattapintainen, ei kiiltoa, poistaa valon heijastukset
Korkeatasoinen tartunta, johtuen mikrorakenteesta, joka kehitetty
erityisesti laatan pinnalle

»
»

Ainoa urheilulattia, jossa vertikaalinen ja lateraalinen iskunvaimennus
Sertiﬁoitu usean kansallisen ja kansainvälisen urheilujärjestön
toimesta

»

Antibakteerinen pelialusta ei altis bakteereille ja sienille, hygieeninen
ja helppo puhdistaa

»

Yksittäinen ja jatkuva pintapunos varmistaa paremman pidon
urheilijoille

»

Yksittäinen ja jatkuva pintapunos vähentää hankautumaa
kaaduttaessa

patmos -urheilulattian tekniset edut:

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

Helppo ja nopea kokoonpano/purku ilman liimojen käyttöä pohjassa
ja helppo kuljettaa
Sopii mihin tahansa kiinteään ja tasaiseen pintaan
Mahdollista asentaa olemassa olevan lattian päälle
Voit tilata lattian valmiina urheiluviivoin, joka tehdään tehtaallamme.
Asennusaika ainoastaan päivä
Nopea vedenkuivaus johtuen Patmoksen laatan pinnasta - enemmän
peliaikaa
Patmos laattapinta kehitettiin pienillä rei’illä, ettei lasten sormet ja
pienet kivet tarttuisi siihen kiinni
Minimaaliset huoltokulut
Laaja väriskaala oman urheilulattian räätälöintiin
Moduulirakenne - helppo ja nopea korjata muutamien moduulien
vaihdolla
15 vuoden takuu

sertifioinnit

Moduulista urheilulattiaa käyttävät useat kansalliset ja kansainväliset urheilujärjestöt.

www.LEIKKISET.FI

Lepistönkatu 3
30100 Forssa

Puh. 040 487 4390

leikkiset@leikkiset.ﬁ

REFERENSSIT

Urheilulattiamme ovat läsnä ympäri maailman. Intiasta Chileen, Costa Ricasta Qatariin,
Slovakiasta koko Itäiseen Eurooppaan ja Pohjois-Afrikkaan.

EUROOPPA
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AASIA
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PATMOS EVOLUTION

Urheilulattiat
PATMOS EVOLUTION

Sveitsin koripalloliitto
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Uimahallilattiat
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Urheilulattia
PATMOS EVOLUTION

Eurobasket -tapahtuma

Urheilulattiat
PATMOS EVOLUTION

info@sportspartner.pt
leikkiset@leikkiset.ﬁ
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patmos evolution ominaisuudet

Urheilulattia on räätälöitävissä ja tarjoaa useita värivaihtoehtoja ja urheilumerkintöjä
mahdollistaen mainostamisen suoraan lattiassa.

Vakiovärit
ominaisuudet
Laatan koko: 25 x 25 x 1,1 cm
Latteus: 0,0 mm

Ral: 5005
Kirkas sininen

Liuotinkestävyys: erinomainen

Ral: 5012

Vaaleansininen

Ral: 3020

Ral: 2004

Kirkas punainen

Puhdas oranssi

Ral: 1015

Ral: 3009

Ral: 6032

Ral: 1018

Kirkas vihreä

Sinkinkeltainen

Erikoisvärit

Sivuttainen remissio: 0,0 – 1,2 mm
Laattojen kiinnitys: 7 kiinnityskohtaa

minimitilaus 800m2

uros-naaras
Antibakteerinen tuote: ei altis bakteereille
ja sienille
Soveltuvuus: kiinteä ja tasainen pinta
Puhdistaminen: helppoa

Ral: 1001

Ral: 1011

Beige

Ruskea beige

Vaalea norsunluu Tummanpunainen

Ral: 4008
Lila

Ral: 5003
Saﬁirinsininen

Ral: 5010
Sininen

Värivaihtoehdot: useita

Ral: 5018

Ral: 5022

Turkoosinsininen

Yönsininen

Ral: 5023

Ral: 5025

Ral: 5024

Harmaansininen Pastellinsininen

Haaleansininen

Ral: 6012

Ral: 6018

Tummanvihreä Kellertävänvihreä

VUODEN
TAKUU

PATENTOITU
Euroopan Standardi
EN14904

Patentoitu tuote
15 vuoden takuulla

Ral: 7015

Ral: 7016

Harmaa

Tummanharmaa

Ral: 7038

Ral: 7047

Ral: 9005

Ral: 9010

Musta

Puhdas valkoinen

Agaatinharmaa Vaaleanharmaa

peliviivojen merkkauspalvelu
Käytä peliviivojen merkkauspalveluamme ja
saat lattiasi valmiiksi maalattuna
tehtaalta!

Koska haluamme tehdä valmiin lattian hankkimisen
helpommaksi, voit käyttää peliviivojen merkkauspalveluamme. Jos valitset tämän palvelun, teemme
peliviivojen merkkaukset tehtaallamme vähentäen
entisestään lattian asennusaikaa.

www.sportspartner.pt
www.LEIKKISET.FI

Estrada dos Linhares
12
Lepistönkatu
3
2705-858
Alcolombal
30100
Forssa

T. 219 619 277 / 210 995 751
Puh. 040 487 4390
F. 210 173 951

info@sportspartner.pt
leikkiset@leikkiset.ﬁ
sportspartneroﬁcial

TLR KUVALAATAT

TLR Turvalaattoihin on saatavilla myös kuvia. Tekniset tiedot ovat
samat kuin perinteisissä TLR Turvalaatoissa. Kuvilla luot leikkisyyttä
leikkialueille ja näin myös alustat toimivat leikkielementteinä!
Löydät valikoimastamme vakiokuvia ja voimme tehdä kuvia myös
asiakkaan toiveiden mukaan. Kuvat on mahdollista hajauttaa
myös useammalle laatalle.

Leikin

ja

liikunnan

edelläkävijä.
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TLR STRUKTUURILAATAT
TLR Turvalaatat ovat saatavilla myös strukturoituna.
Tekniset tiedot ovat samat kuin perinteisissä TLR
Turvalaatoissa. Struktuureilla luodaan eleganttiutta ja
arvokkuutta turva-alustoihin. Struktuurien avulla leikkija liikunta-alueet täydentävät kokonaisuutta ja yhdistävät
ne muuhun miljööseen. Struktuureilla saa aikaan myös
leikkisyyttä, mikä herättelee alueen käyttäjien aisteja.

CRACKED EARTH
TLRC

SUN TREE
TLRS

VIEWPOINT
TLRV

WAVE
TLRW

Leikin

ja

liikunnan

edelläkävijä.
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TLR TURVALAATTA

TUOTETIEDOT:

TEKNISET TIEDOT

Turvalaatassa on kahdella vastakkaisella puolella kuusi
yhdistämisreikää ja kahdella vastakkaisella puolella kaksi
yhdistämisreikää. Laatat kiinnitetään toisiinsa mukana tulevilla
muovitapeilla. Suosittelemme kaikkien tappien käyttöä, jotta
asennuksesta tulee jämäkkä. Laatat voidaan asentaa 50 %
limityksellä tai tasaladonnalla. Suosittelemme asentamista
50% limityksellä, jotta asennuksesta tulee jämäkämpi.

Värivaihtoehdot: punainen, sininen,
vihreä, musta, harmaa

Turvalaattoja käytetään leikkivälineiden alla putoamisalustana,
koulujen urheilualueilla sekä muualla, missä tarvitaan
liukumatonta, vettä läpäisevää, säänkestävää ja
helppohoitoista pinnoitetta. Turvalaatta valmistetaan
kierrätetystä SBR-kumirouheesta.
TLR-turvalaatan pohjassa oleva ”pyöreä nyppylä” on parempi
ratkaisu kuin ”pyramidinyppylä”, jota käytetään edullisimmissa
malleissa. Pyöreän nyppylän avulla laatta ei anna niin paljoa
periksi kohdista, joissa ei ole nyppylöitä.

Leikin

ja

liikunnan

edelläkävijä.
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Kokovaihtoehdot: 503 mm x 503 mm,
1006 mm x 1006 mm, 503 mm x 1006 mm
Paksuudet ja putoamiskorkeudet:
30 mm – 920 mm
40 mm – 1230 mm
45 mm – 1370 mm
48 mm – 1510 mm
60 mm – 1780 mm
70 mm – 2020 mm
90 mm (40+48) – 2390 mm
100 mm (40+60) – 2650 mm
110 mm (40+70) – 2810 mm

LeikkiSafe // Valettava turva-alusta
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Valettava turva-alusta LeikkiSetiltä
tunnetaan nimellä LeikkiSafe.
LeikkiSafe tarjoaa erinomaisen
turvallisuuden lisäksi pitkän elinkaaren
ratkaisun sekä lähes rajattomat
kuviointimahdollisuudet.

LeikkiSafe asennetaan paikan päällä
saumattomaksi lopputulokseksi.

Vakiovärejä löytyy 24 kpl (katso sivu 2)
ja erikoisvärejä 24 kpl. Lisäksi värien
sekoittamisella saadaan aikaan
uniikkeja värivaihtoehtoja. Löytyy myös
valmis tehdassekoite Easy Blend, jossa
on yhdistetty monia värejä.

Tuotteen rakenne koostuu 10 mm EPDM
pinnasta sekä pohjakerroksesta, jolla
luodaan tuotteen joustavuus.

Paksuudet oheisen taulukon mukaisesti.
Tuote testattu EN 1177:2018 mukaisesti.

SAUMATON RAKENNE
1. EPDM pintakerros, paksuus 10 mm
2. Kierrätyskuminen joustinkerros,
paksuus 20 - 140 mm*
3. Kivituhkakerros KAM 0-8 mm tai
0-11 mm, paksuus esim. 30-50 mm

1.
2.
3.
4.

4. Murskekerros KAM 0-32 mm,
paksuus esim. 200 mm

Paksuus
30 mm (20+10 mm)
50 mm (40+10 mm)
85 mm (75+10 mm)
110 mm (100+10 mm)
130 mm (120+10 mm)

Alustan vaatimukset sekä olosuhdevaatimukset
toimitusehtojen mukaisesti.

* Vaaditun putoamiskorkeuden mukaan.

www.leikkiset.fi
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ja
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Putoamiskorkeus
0,95 m
1,50 m
2,20 m
2,50 m
2,65 m

edelläkävijä.

LeikkiSafe // Värit
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RED
46 0000
RAL 3016

BLUE GREY
46 1000
RAL 5014

CAPRI BLUE
46 1500
RAL 5019

SKY BLUE
46 1800
RAL 5015

YELLOW
46 2000
RAL 1012

BEIGE
46 2100
RAL 1001

EGGSHELL
46 2400
RAL 1015

BROWN
46 2800
RAL 8024

PEARL
46 2900
RAL 1013

SLATE GREY
46 3100
RAL 7015

PURPLE
46 3400
RAL 4005

LIGHT GREY
46 3800
RAL 7035

BLACK
46 3900
RAL 9004

PATINA GREEN
46 4000
RAL 6000

MAY GREEN
46 4100
RAL 6017

SIGNAL GREEN
46 4600
RAL 6032

RESEDA GREEN
46 4700
RAL 6011

TURQUOISE BLUE
46 5400
RAL 5018

ORANGE
46 5500
RAL 2004

RAINBOW GREEN
46 5600
RAL 6025

EARTH YELLOW
46 5700
RAL 1006

TEAL
46 5800
RAL 5024

RAINBOW BLUE
46 5900
RAL 5017

ROSE
46 7500
RAL 3017

EASY BLEND
RED
50 0138

EASY BLEND
GREEN
50 0139

EASY BLEND
BLUE
50 0140

www.leikkiset.fi
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LeikkiSet Monitoimikenttä - Peliareenoiden Ässä
Kotimaisessa LeikkiSet -puuareenassa pelit sujuvat, kunto kohenee ja mieli virkistyy.
Uusittu kenttämme tarjoaa toimivan kokonaisuuden ja useita käyttäjäystävällisiä
ratkaisuja. Turvallisuuden takaa SFS-EN 15312:n mukainen rakenne. LeikkiSet
- areenan suomalaiseen maisemaan sointuva ruskea sävy sekä vaihteleva panelointi
lisäävät ilmeikkyyttä ja tarjoavat erinomaiset puitteet nauttia liikunnan riemusta!

www.leikkiset.fi

Leikin

ja
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Toimivuus

Kestävyys

● Voit modifioida areenan juuri sinun tarpeidesi mukaiseksi
● Mitoitus joustavasti tarpeiden ja tilan mukaan
● Lentopallotolpat, salibandymaalit ja viivoitukset
tekonurmeen
● Huolto- ja käyntiportti tarpeen mukaan
● Suojaverkko estää pallojen karkaamista ulkopuolelle

● Markkinoiden tukevin perustustapa ruuvipaaluilla, betonilla
tai pinta-asenteisena
● Laidoissa ei ole erillisten elementtien liittymäkohtaa, laita
on luja ja yhtenäinen kokonaisuus
● Metallirunkoiset kulmat tuovat jämäkkyyttä päätyjen
liitokseen ja kovaan peliin
● Tukeva maalin runko ja koriteline sinkityllä
teräsputkirakenteella
● AB-luokan kyllästetyt puuosat ja HDPE suurtiheyspolyeteenilevyt päädyissä
● Kuumasinkityt tai ruostumattomat kiinnitystarvikkeet
● Koritelineen tausta kestävällä ja pitkäikäisellä
lasikuitupinnalla, koriverkko UV-suojattua nylonia
● Sählymaalit erikoispinnoitettua säänkestävästi liimattua
vaneria
● Kuumasinkityt lentopallotolpat ja kestävä nylonverkko
● Kestävä 20 mm nukalla oleva hiekkatekonurmi tai
lukittava muovilaatta-alusta

Turvallisuus
● Täyttää SFS-EN 15312 vaatimukset
● Vuosien kokemus monitoimiareenoiden valmistuksesta ja
asennuksesta
● Kapeat raot
● Maalirakenteen päälle ei pääse kiipeämään
● Korilevy yli 60 cm irti päädystä
● Kestävät rakenteet eivät aiheuta vaaratilanteita

www.leikkiset.fi

Ota yhteyttä
oman alueesi
asiantuntĳaan
Hanna Bragge
Aluepäällikkö, Pohjois-Suomi
Puh. 040 719 6658
hanna.bragge@leikkiset.fi
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