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O NAS

O Flex Motion
Flex Motion to ﬁrma o europejskim zasięgu, zajmująca się
kompleksową realizacją placów zabaw i obiektów
sportowych oraz sprzedażą wysokiej klasy produktów do
budowy takich obiektów. Stawiamy na jakość i rzetelną
obsługę.
Głównym obszarem działalności naszej ﬁrmy jest sprzedaż
najlepszych materiałów do budowy boisk sportowych,
placów zabaw i innych o biektów użyteczności publicznej,
zaopatrzonych w specjalistyczne nawierzchnie. W ofercie
posiadamy wyłącznie sprawdzony asortyment – granulaty
EPDM i SBR Recycling oraz granulaty typu virgin, czyli
z produkcji pierwotnej. Ponadto prowadzimy sprzedaż
elementów wykończeniowych do budowy sztucznych
nawierzchni.
Drugim obszarem aktywności jest wykonawstwo
nowatorskich
projektów
budowlanych
zakładającplanowanie i tworzenie obiektów na zamówienie,
wykorzystując przy tym najnowsze technologie i produkty
najwyższej jakości. Podejmując się budowy różnorodnych
inwestycji wybieramy tylko temmateriały, które
sprawdzają się w trudnych warunkach klimatycznych, są
trwałe i wytwarzane zgodnie z obowiązującymi atestami
bezpieczeństwa. W ramach współpracy zapewniamy
naszym Klientom fachową obsługę w zakresie
przystosowania obiektu do konkretnej grupy docelowej,
opracowania niezbędnej dokumentacji oraz doradztwa
technicznego
koniecznego
przy
wykonywaniu
konkretnego projektu.
Jeżeli szukasz ﬁrmy, która zaopatrzy Cię w niezbędne
materiały do budowy obiektu sportowego lub wykona
zaplanowane przez Ciebie inwestycje doskonale traﬁłeś.
Jesteśmy młodym i dynamicznym zespołem, który
współpracuje z najlepszymi architektami, inżynierami
budownictwa oraz konserwatorami w całej Europie. Nasze
produkty traﬁają do wykonawców m.in. w Niemczech,
Francji oraz Wielkiej Brytanii. Zawsze służmy pomocą
oferując naszym odbiorcom korzystne warunki dostaw
i usług, doradzimy również w kwestii wykonawstwa
projektu budowlanego.
Współpracując z naszą ﬁrmą otrzymasz gwarancję szybkiej
realizacji zamówienia oraz dokładnego wykonania
projektu, dzięki czemu zapewniamy, iż oddane do użytku
produkty i obiekty spełniać będą najwyższe standardy,
a obiekty użytkowe służyć będą przez wiele lat.

OFERTA FIRMY FLEX MOTION

Systemy ﬁrmy BEYNON
FLEX MOTION jest wyłącznym przedstawicielem
amerykańskiej ﬁrmy Beynon na polskim rynku. Firma
Beynon to czołowy światowy producent zewnętrznych i
wewnętrznych nawierzchni sportowych. Wieloletnie
doświadczenie, serwis oraz amerykańska jakość
produktów oferowanych przez ﬁrmę Beynon, to gwarancja
udanych inwestycji w branży budownictwa sportowego.
Produkty ﬁrmy Beynon to synonim wyspecjalizowanych
rozwiązań najwyższej jakości. Jako oﬁcjalny i bezpośredni
dystrybutor utrzymujemy ceny na atrakcyjnym poziomie,
wyprzedzając
przy
tym
konkurencję
szeroką
i kompleksową gamą produktów najwyższej jakości.

Systemy ﬁrmy GENAN
Współpraca z duńskim producentem granulatów
gumowych, ﬁrmą GENAN umożliwia FLEX MOTION
wyłączną dystrybucję produktów tej ﬁrmy na terenie
Polski. GENAN, to światowy pionier i leader w zakresie
recyklingu opon, swoje certyﬁkowane fabryki posiada w
Europie oraz Stanach Zjednoczonych. 25 lat doświadczenia
produkcyjnego,
unikalna
koncepcja,
innowacja
i profesjonalizm pozwalają na spełnienie najwyższych
standardów na rynku. Gwarantujemy dostarczenie
wysokiej jakości jednolitego, spójnego, powtarzalnego
i czystego granulatu SBR.

Systemy ﬁrmy GEZOLAN
GEZOLAN to szwajcarski producent granulatów EPDM,
który od ponad 40 lat jest wiodącym na świecie specjalistą
od innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań
w zakresie granulatów do zastosowań sportowych
i rekreacyjnych. Międzynarodowa reputacja poparta
doświadczeniem
produkcyjnym
mającym
solidne
fundamenty na własnych pracach rozwojowych, stanowi
gwarancję produktów najwyższej jakości. FLEX MOTION,
jako oﬁcjalny i bezpośredni przedstawiciel GEZOLAN
w Polsce, ma wyłączną możliwość dystrybuowania
wysokiej jakości granulatów EPDM, spełniających
najbardziej rygorystyczne światowe i europejskie
standardy.

SYSTEMY NAWIERZCHNI Z PEŁNEGO POLIURETANU BEYNON

BSS3000
Rewolucyjne BSS 3000 jest certyﬁkowane przez IAAF, ekologiczne
i szybko poprawia wydajność sportowców poprzez zmianę energii
zderzenia w energię kinetyczną, popychając tym samym sportowca
do przodu.
Ultra miękki poliuretanowy elastomer pozwala na amortyzację
wstrząsów w celu lepszej wydajności. Dodatkowo wykorzystując
wyłącznie technologię odnawialnego poliolu zmniejszyliśmy ilość
dwutlenku węgla uwalnianego do atmosfery o 300.000 funtów
(136077 kg) od momentu montażu.

Warstwa redukująca siłę
zapewnia właściwości
amortyzujące wstrząsy,
kontrolowane przez
innowacyjną formułę
mocnego żelu, poliuretanu.

BSS 3000 jest nawierzchnią inną niż te dostępne obecnie na rynku
i inną niż pozostałe nawierzchnią toru z pełnego poliuretanu. BSS
3000 nie zawiera SBR. Rozległe badania i rozwój, a także
nieustanne testy służą dostarczeniu tego niezwykłego postępu na
nawierzchni torów i boisk.

Ponad 40% materiału
poliuretanowego pochodzi
z odnawialnych źródeł.

BSS2000

Granulat EPDM jest mieszany na
całej warstwie użytkowej, to Ty
decydujesz czy będzie to
tekstura osadzona czy
powleczona, w celu zapewnienia
swoim sportowcom idealnej
przyczepności i całkowitej
kontroli.

Olimpijska jakość BSS 2000 jest certyﬁkowana przez IAAF i oferuje
sportowcom kontrolę na najwyższym poziomie oraz maksymalny
zwrot energii. Sprawia to, że łatwiej jest zarządzać treningiem
i pozwala to sportowcom rywalizować na najwyższym poziomie
z najlepszymi na świecie.

Rozszerzone badania i rozwój
doprowadził do lepszego
wykonania i uzyskiwania szybszych
czasów przy skutecznym
przekształcaniu energii zderzenia
w energię kinetyczną.

Amortyzowanie wstrząsów nie
zależy od powietrza (pianka).
Właściwości amortyzujące
wstrząsy są kontrolowane przez
innowacyjną formułę mocnego
żelu, poliuretanu.

Warstwa redukująca siłę jest
zbudowana z kauczuku
butylowego i ekologicznego
poliuretanu w celu
maksymalnego zwrotu energii.

System zawiera warstwę redukującą siłę, składa się z kauczuku
butylowego i poliuretanu o głębokim kolorze oraz jest wykończony
dostosowaną nawierzchnią zaprojektowaną w celu spełnienia
wymagań intensywnych zawodów.

BSS1000
BSS 1000 jest nawierzchnią certyﬁkowaną przez IAAF, która
umożliwia sportowcom danie z siebie wszystkiego podczas
treningów lub zawodów. Nawierzchnia jest wystarczająco
wytrzymała, aby przetrwać najgorszą pogodę i najcięższe zawody.
Jej redukcja siły uzyskana za pomocą bioinżynierii łączy bardzo
delikatny, gumowy granulat SBR z ekologicznym poliuretanem
w celu stworzenia nieprzemakalnej poduszki amortyzującej
wstrząsy.

BSS1000ML
BSS 1000ML jest wielowarstwową nawierzchnią toru i boiska
z pełnego poliuretanu, certyﬁkowaną przez IAAF, nawierzchnia jest
przeznaczona dla szkół i uniwersytetów, w których wymagana jest
nawierzchnia toru z pełnego poliuretanu w celu spełnienia
nakazanych wymogów konkurencji.
Wykonany z dwuskładnikowego poliuretanu ustabilizowanego UV,
przetworzonego granulatu SBR i EPDM BSS 1000ML jest
trzywarstwowym systemem, który wykracza poza wymogi
standardów wydajności IAAF.

Ostre, dokładne oznaczenia
i jednolita nawierzchnia
sprawiają, że ten system jest
idealny dla zawodów klasy
światowej.

Wybierz pomiędzy teksturą osadzoną
a powlekaną lub specjalistyczną
teksturą Hobart Texture.

Warstwa redukująca siłę zapewnia amortyzację wstrząsów
niezbędną do spełnienia rygorystycznych wymagań
specyﬁkacji wydajności IAAF.

Wybierz pomiędzy teksturą
osadzoną a powlekaną lub
specjalistyczną
teksturą
Hobart Texture.

Składa się z dwuskładnikowego
poliuretanu ustabilizowanego
UV, przetworzonego granulatu
SBR i EPDM (rodzaj kauczuku
syntetycznego).

Warstwa redukująca siłę składa się
z dwóch warstw poliuretanowego
elastomeru ustabilizowanego UV
i gumy SBR.

Certyﬁkowane przez IAAF,
z wiodącą w tej branży
pięcioletnią gwarancją.

SYSTEMY UTWARDZONEJ NAWIERZCHNI BEYNON

BSS300
BSS 300 jest certyﬁkowanym przez IAAF wytrzymałym systemem
chip sandwich na każdą pogodę, który doskonale amortyzuje
wstrząsy i zwraca najwięcej energii. Jest nieprzepuszczalny,
elastyczny i szybki i gotowy na przyjęcie wszystkiego co pojawi się
na jego drodze.

Zastosowana
zostanie
wybrana przez Ciebie tekstura
osadzona lub powleczona,
która umożliwia użytkowanie
niezależnie
od
pogody
i minimalizuje przemieszczanie
się granulatu.

System Dual Durometer Sandwich obejmuje układany na miejscu
poliuretan pokryty dwuskładnikową międzywarstwą uszczelniającą,
wykończony samorozlewną warstwą z dwuskładnikowego
poliuretanu i wybraną przez Ciebie teksturą. Dwuskładnikowa
warstwa użytkowa zapewnia maksymalny zwrot energii i możliwie
najdłuższy w tym przemyśle okres trwałości.

BSS200
Dzięki BSS 200 otrzymujesz to co najlepsze, ponieważ ten system
pozwala na bezpieczne, długotrwałe trenowanie, jest to
nawierzchnia, która sprawdzi się na każdym poziomie rywalizacji.
Twoi sportowcy okażą się optymalnie wydajni przez lata dzięki tej
nawierzchni, która jest odporna na większość warunków
atmosferycznych.

Poliuretanowe granice i płyta
z czarnej gumy zapewniają
optymalną amortyzację
wstrząsów.

Natryskiwana górna warstwa
granulatu EPDM i
jednoskładnikowy poliuretan
tworzą nawierzchnię, która
jest odpowiednia przy każdej
pogodzie i na której granulat
się nie przemieszcza.

Nawierzchnia przetrwa we wszystkich warunkach atmosferycznych
i spełni wymagania względem nawierzchni uniwersalnych.
Gwarantuje stały zwrot energii przez cały okres użytkowania i nie
przepuszcza wody.

Dwuskładnikowa poliuretanowa
międzywarstwa uszczelniająca
jest stosowana na nawierzchni
nieprzepuszczalnej.

Dolna warstwa składa się
z poliuretanowego spoiwa
i granulatu SBR, co pozwala na
osiągnięcie optymalnego komfortu
i amortyzacji wstrząsów.

Zaczynamy od płyty poliuretanowej układanej na miejscu, następnie
jest ona pokrywana dwuskładnikową poliuretanową warstwą
uszczelniającą, co sprawia, że powstaje warstwa nieprzepuszczalna.
Ten tor nieustannie zwraca energię przez cały czas użytkowania.

BSS100

Proces układania na miejscu
pozwala na stworzenie jednolitej
nawierzchni monolitycznej.

Nawierzchnia jest
natryskiwana wielokrotnie
sprayem z pigmentowym
poliuretanem i granulatem
EPDM dla tekstury
i przyczepności.

Granulat gumowy SBR jest
umieszczany na miejscu ze
sprężynującym poliuretanem
w celu stworzenia podstawowej
bazy amortyzującej wstrząsy.

BSS 100 jest układanym na miejscu porowatym torem
z jednoskładnikowym poliuretanowym spoiwem i granulatem
gumowym SBR, wykończonym wielokrotnym natryskiwaniem
sprayem ze 100% substancji stałych, pigmentowym poliuretanem
i granulatem EPDM.

Ty wybierasz teksturę
Aby mieć tor podobny do olimpijskiego możesz wybrać wykończenie: osadzony granulat,
powleczony granulat lub najnowocześniejszą teksturę Hobart TextureTM. Te tekstury są
niepowtarzalne i funkcjonalne. Wsłuchujemy się w Twoje potrzeby i tworzymy wyjątkowe tekstury
nawierzchni, które można znaleźć na najlepszych torach i boiskach w całych Stanach
Zjednoczonych i na świecie.
Te dopasowane tekstury mogą być wykorzystywane z systemami BSS 300, 1000, 1000ML, 2000
i 3000, są one wystarczająco mocne, aby wytrwać w słońcu, deszczu, śniegu i pod dużym
obciążeniem.

Osadzony

Powleczony

Hobbart

GRANULAT SBR FIRMY GENAN

GENAN FINE

Granulat gumowy GENAN FINE to wysokiej jakości granulat gumowy o mieszance
granulatu o wielkości od 0,8 do 2 mm.
Zachęcamy do zapoznania się z sugerowanymi aplikacjami dla tego produktu oraz do
zapoznania się z ogólnymi zasadami zrównoważonego rozwoju produktów z gumy
Genan.
Granulat gumowy GENAN FINE może być dostarczany luzem, w dużych workach
o wadze ok. 1 tony lub 20/25 kg.

GENAN FINE/MIX

Granulat gumowy GENAN FINE/MIX to wysokiej jakości granulat gumowy o
mieszance granulatu o wielkości od 0,8 do 3 mm.
Zachęcamy do zapoznania się z sugerowanymi aplikacjami dla tego produktu oraz do
zapoznania się z ogólnymi zasadami zrównoważonego rozwoju produktów z gumy
Genan.
Granulat gumowy GENAN FINE/MIX może być dostarczany luzem, w dużych workach
o wadze ok. 1 tony lub 20/25 kg.

GENAN MEDIUM

Granulat gumowy GENAN MEDIUM to wysokiej jakości granulat gumowy o
mieszance granulatu o wielkości od 1,4 do 3 mm.
Zachęcamy do zapoznania się z sugerowanymi aplikacjami dla tego produktu oraz do
zapoznania się z ogólnymi zasadami zrównoważonego rozwoju produktów z gumy
Genan.
Granulat gumowy GENAN MEDIUM może być dostarczany luzem, w dużych workach
o wadze ok. 1 tony lub 20/25 kg.

GRANULAT SBR FIRMY GENAN

GENAN COARSE

Granulat gumowy GENAN COARSE to wysokiej jakości granulat gumowy o
mieszance granulatu o wielkości od 2 do 4 mm.
Zachęcamy do zapoznania się z sugerowanymi aplikacjami dla tego produktu oraz do
zapoznania się z ogólnymi zasadami zrównoważonego rozwoju produktów z gumy
Genan.
Granulat gumowy GENAN COARSE może być dostarczany luzem, w dużych workach
o wadze ok. 1 tony lub 20/25 kg.

GENAN SUPER COARSE

Granulat gumowy GENAN SUPER COARSE to wysokiej jakości granulat gumowy o
mieszance granulatu o wielkości od 2 do 5 mm.
Zachęcamy do zapoznania się z sugerowanymi aplikacjami dla tego produktu oraz do
zapoznania się z ogólnymi zasadami zrównoważonego rozwoju produktów z gumy
Genan.
Granulat gumowy GENAN SUPER COARSE może być dostarczany luzem, w dużych
workach o wadze ok. 1 tony lub 20/25 kg.

GENAN ULTRA COARSE

Granulat gumowy GENAN ULTRA COARSE to wysokiej jakości granulat gumowy o
mieszance granulatu o wielkości od 2 do 6 mm.
Zachęcamy do zapoznania się z sugerowanymi aplikacjami dla tego produktu oraz do
zapoznania się z ogólnymi zasadami zrównoważonego rozwoju produktów z gumy
Genan.
Granulat gumowy GENAN ULTRA COARSE może być dostarczany luzem, w dużych
workach o wadze ok. 1 tony lub 20/25 kg.

GRANULATY EPDM GEZOFLEX FIRMY GEZOLAN

Granulaty gumowe GEZOFLEX®
do systemów pokryć podłogowych
Do uprawiania sportu, zabawy, wypoczynku, pracy lub życia: GEZOLAN oferuje gumowe
granulaty EPDM o najwyższej jakości. Ponad 100 000 klientów zaufało pierwszorzędnej jakości
GEZOFLEX® dla systemów pokryć podłogowych. Granulat spełnia najbardziej rygorystyczne
szwajcarskie i europejskie normy środowiskowe. GEZOLAN był jedną z pierwszych ﬁrm na
świecie, które otrzymały certyﬁkat Międzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki (IAAF) za
najwyższą jakość produktu.
GEZOFLEX® to szwajcarska marka granulatów gumowych EPDM do elastycznych wykładzin podłogowych. Wykorzystujemy
procesy produkcyjne opracowane w Dagmarsellen (CH) 4. generacji, a począwszy od 2018 roku w USA, do produkcji naszego
wysokiej jakości granulatu gumowego do użytku na całym świecie. GEZOFLEX® jest dostępny w wersji klasycznej lub w
wersjach niestandardowych (twardość, krzywa rozkładu granulatu, kolor).

Ekologiczny w produkcji
i użytkowaniu

Bezpyłowy dla
trwałości kolorów

GEZOFLEX® produkowany jest przy użyciu nietoksycznych
chemikaliów. Spełnia rygorystyczne wymagania normy DIN
EN 71-3 ("Bezpieczeństwo zabawek"). Wszystkie produkty
GEZOLAN są wolne od metali ciężkich, ftalanów
(zmiękczaczy), związków chlorowców i wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych (WWA).

Im więcej pyłu zawiera granulka EPDM, tym więcej środka
wiążącego jest potrzebne podczas instalacji, aby uzyskać
wymaganą gęstość i stabilność. Kiedy pokrycia są
instalowane w różnych kolorach obok siebie, granulki
zawierające pył mogą powodować przenikanie kolorów.
Ponieważ nie zawiera pyłu, nie może się to zdarzyć w
przypadku GEZOFLEX®.

GRANULATY EPDM GEZOFLEX FIRMY GEZOLAN

Wysoka konsystencja
koloru

Wysoka wydajność i lekkość
przy niskich kosztach

Wszystkie nasze granulaty EPDM mają maksymalną spójność
kolorów. Umożliwia to mieszanie produktów GEZOFLEX® z
różnych palet, bez ryzyka niespójnych kolorów podczas
instalacji.

Granulaty EPDM ﬁrmy GEZOLAN mają nie tylko wyższą
wydajność powierzchni, ale również łatwiej je transportować.
Wniosek: Jeśli cena jest istotnym czynnikiem w wyborze
pokrycia, GEZOFLEX® daje podwójną przewagę.

Trwałość koloru

Odporny i elastyczny

Promieniowanie UV i inne widma światła słonecznego
spowodują blaknięcie każdej niezabezpieczonej powierzchni
syntetycznej. GEZOFLEX® zapewnia pokrycie podłogowe,
które będzie świecić swoim oryginalnym kolorem nawet po
wielu latach użytkowania.

Wpływ środowiska może powodować stwardnienie
zainstalowanych granulek EPDM: Pokrycie staje się odporne
na ekspansję temperaturową, a granulki tracą swoją
elastyczność. Pokrycia dla obiektów sportowych i placów
zabaw muszą być odporne na takie procesy. GEZOFLEX®
gwarantuje długotrwałą elastyczność nawet po wielu latach.

Krzywa stałego rozkładu Najwyższa jakość
granulometrycznego
i trwałość
Optymalny rozkład wielkości granulatu ułatwia instalację
granulek - zarówno ręcznie, jak i przy użyciu maszyn. Jeśli
rozkład wielkości ziarn jest poprawny, pokrycie będzie dobrze
zapieczętowane. GEZOFLEX® oprócz wymaganej stabilności
zapewnia również wizualnie regularną powierzchnię.

O wysokiej jakości świadczy również to, jak długo zachowuje
on swoje podstawowe właściwości. Dlatego należy wybrać
wysokiej jakości granulat gumowy GEZOFLEX® EPDM, aby
uzyskać optymalną odporność na rozdarcie, wydłużenie przy
zerwaniu, ścieranie i elastyczność.

GRANULATY EPDM GEZOFLEX FIRMY GEZOLAN
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EGGSHELL
COQUILLE D‘OEUF
CÀSCARA DE HUEVO
RAL 1015

BLAU
BLUE
BLEU
AZUL
RAL 5015

BRAUN
BROWN
MARRON
MARRÓN
RAL 8025

066

054

065

BEIGE
BEIGE
BEIGE
BEIGE
RAL 1014

DUNKELBLAU
DARK BLUE
BLEU FONCÉ
AZUL OSCURO
RAL 5010

GRAU
GREY
GRIS
GRIS
RAL 7038

069

052

055

GELB
YELLOW
JAUNE
AMARILLO
RAL 1002

PINK
PINK
ROSE
ROSA
RAL 4003

MITTELGRAU
MIDDLE GREY
GRIS MOYEN
GRIS MEDIANO
RAL 7037

089

044

045

LEUCHTGELB
BRIGHT YELLOW
JAUNE ILLUMINANT
AMARILLO BRILLANTE
RAL 1012

LILA
LILAC
LILAS
LILA
RAL 4005

DUNKELGRAU
DARK GREY
GRIS FONCÉ
GRIS OSCURO
RAL 7011

087

083

021

LEUCHTGRÜN
BRIGHT GREEN
VERT ILLUMINANT
VERDE BRILLANTE
RAL 6017

LEUCHTORANGE
BRIGHT ORANGE
ORANGE ILLUMINANT
NARANJA BRILLANTE
RAL 2008

SCHWARZ
BLACK
NOIR
NEGRO
RAL 9004

EPDM Gummigranulat für Kunststo beläge

COLOUR RANGE

EPDM rubber granules for synthetic flooring
Granulés EPDM pour revêtements synthétiques
Granulados de EPDM para pavimientos sintéticos

NASZE POZOSTAŁE SPECJALIZACJE

PROFESJONALNE DORADZTWO I WYKONAWSTWO
w zakresie projektowania obiektów rekreacjno-sportowych

DORADZTWO W ZAKRESIE DOBORU
materiałów na nawierzchnie sportowe

DORADZTWO I WYKONAWSTWO OBIEKTÓW
rekreacyjnych i sportowych

AKADEMIA MAŁEGO PIŁKARZA

“AKADEMIA MAŁEGO PIŁKARZA” to projekt
przygotowany z myślą o najmłodszych
pociechach. System mini boiska do gry
w piłkę nożną jest dostosowany dla dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Innowacyjne rozwiązanie z wykorzystaniem bezpiecznej nawierzchni pozwala na wspaniałą zabawę z piłką, ale również dzięki
zastosowaniu ergonomicznych dostosowanych do wzrostu dzieci band ochronnych może być małą ,,areną” do zajęć
edukacyjnych na świeżym powietrzu czym stanowi idealne rozwiązanie dla przedszkoli i klas wczesnoszkolnych.
Ścieżka dla rowerków biegowych może zostać zastąpiona mini bieżnią lekkoatletyczną, ogromne tablice do malowania kredą
czy też mini koszykówka to tylko niektóre z dodatkowych możliwości rozbudowy. Ogromnym atutem projektu jest możliwość
dostosowania go do każdej wolnej przestrzeni.
Wielkość zależy tylko od indywidualnego projektu, który przygotujemy dla Państwa.

Sugerowane
miejsca budowy
• tereny publicznych i prywatnych
przedszkoli i szkół
• rozbudowa istniejących infrastruktur
takich jak bezpieczne place zabaw,
siłownie zewnętrzne
• osiedla wielorodzinne w ramach
budżetów obywatelskich
• okolice stadionów piłkarskich
• parki miejskie
• hotele i ośrodki wypoczynkowe
• parki rozrywki

Dane techniczne:
• długość boiska: 8-14 m
• szerokość boiska: 4-7 m
• bezpieczna nawierzchnia
• nawierzchnie 3D wykonane w systemie
Flex Motion Vertical Surface 2000
• certyﬁkat Państwowego Zakładu
Higieny
• całkowita wartość projektu < 30 tyś.
euro

Flex Motion spółka z o. o.
Ul. Zgorzelecka 48
59-700 Bolesławiec
KRS: 0000554775
NIP: PL6912509564
Telefon: 801 003 023
Z telefonów komórkowych: 76 743 80 82
biuro@ﬂex-motion.pl
www.ﬂex-motion.pl

