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* 13 mm EPDM lager läggs på platser som inte har en fallhöjd på över 
0,6 meter. Gummilagret behöver läggas på ett stabilt underlag som 
exempelvis asfalt.

40-100 mm Sureplay läggs på väldränerat underlag med en topplager 
av stenmjöl. Det kan även läggas på ett stabilt underlag som exempel-
vis asfalt.
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Lekplatskonsulten 

Safepad
Safepad tillverkat av återvinningsbar polyolefin 
EPP.
40% mindre råmaterial i jämförelse med de an-
dra fallskyddsplattor.

Lekplatskonsulten Safepad fallskyddsplatta har 
en väldigt bra dräneringsförmåga och utformin-
gen på paden gör att man kan styra vattenflödet.

Lekplatskonsulten Safepad kommer i tre olika 
tjocklekar och tillsammans med våra konstgräs 
Playground 24 ECO och Playhill 26.

ECO + 25kg/sand gäller dessa fallhöjder: 
- 22mm kritisk fallhöjd 1,4m
- 35mm kritisk fallhöjd 2,2m
- 45mm kritisk fallhöjd 3m





Genomskärningar



Vid möte mot sand, flis, bark, jord eller 
annan lösfyllnad ska bärlager och 
förstärkningslager förslutas av Sureplay

Avslut utan sarg: LÖSFYLLNAD

Vid möte mot stenmjölsyta eller annan 
hårdgjord yta ska bärlager förslutas av 
Sureplay.

Avslut utan sarg: HÅRDGJORD YTA







Fästa konstgräs: KANTAVSLUT





Hej!

Vi på Lekplatskonsulten och Konstgräskonsulten har satt samman 

information som vi hoppas du har nytta av. Vi är en av landets större  

lekplatsbyggare och anläggare av konstgräs. Vi arbetar med de största  

leverantörerna i Europa. Det blir bra för dig som kund. och framför allt så 

gör det att vi tillsammans kan bygga Sveriges bästa lekplatser och konstgräsytor!

Hans & Anthony Nilsson 

Lekplatskonsulten & Konstgräskonsulten

info@lekplatskonsulten.se
lekplatskonsulten.se


