LIFE FLOOR - WYKŁADZINA BASENOWA
Po wielu latach poszukiwań bezpiecznej i uniwersalnej nawierzchni basenów, Firma
Mazur przedstawia nowatorskie rozwiązanie – wykładzinę basenową.

Wykładzina ta,

zdobyła pierwsze miejsce jako najbardziej innowacyjny produkt roku 2012 na Targach
IAPPA w USA.
Produkt posiada niespotykanie wysoką zdolność absorbcji energii i charakteryzuje
się wysokim stopniem antypoślizgowości. Dowodem tego jest eksperyment z surowym
jajkiem, które opuszczone z wysokości 8 m na wykładzinę Life Floor nie ulega stłuczeniu.
Wysoki współczynnik antypoślizgowości znajduje potwierdzenie w eliminacji wypadków
i urazów spowodowanych poślizgnięciem się w miejscach, gdzie wykładzina została
położona. Jej uniwersalność przejawia się również w odporności na temperaturę zarówno
tę bardzo wysoką, jak i niską – nie nagrzewa się i nie zamarza. Na dodatek jest
wodoodporna, tzn. nie nasiąka.
Zróżnicowana

faktura

powierzchni

(podstawowa,

rustykalna,

łupkowa

i pomarszczona) oraz bogata gama kolorów Life Floor stwarza duże możliwości
aranżacyjne architektom i projektantom.
Wykładzina basenowa ze względu na swe niespotykane właściwości stanowi
doskonałe podłoże dla brodzików i placów zabaw, zwłaszcza, że może być położona na
różnych powierzchniach: drewnianych, ceramicznych, kamiennych, z włókna szklanego i in.
Nadaje się do wykładania niecek basenowych oraz obszarów przy- i okołobasenowych,
wewnątrz jak i na zewnątrz. Można nią wykładać ściany oraz pochyłe podłogi, a także
osłonić płytki ceramiczne czy studzienki ściekowe.
Niezwykłe właściwości wykładziny Life Floor i uznanie w branży sprawiło, że już
obecnie jest stosowana w kilkuset największych parkach wodnych w USA i Kanadzie.
Najlepszą rekomendację stanowi zastosowanie jej w Disneylandzie, gdzie wykorzystuje się
jedynie produkty o najwyższej jakości i spełniające najsurowsze wymagania.
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Jeśli dodamy do tego atrakcyjną cenę, która nie odbiega od ceny innych wykładzin
stosowanych w obiektach basenowych, parkach wodnych i placach zabaw to oferowany
przez Firmę Mazur produkt jest nie tylko innowacyjny, ale także konkurencyjny na rynku.
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA
•

współczynnik tarcia jest wyższy niż 0,9 – podczas gdy np. dla gresu współczynnik tarcia
kinetycznego w stanie suchym wynosi 0,2.

W rezultacie wykładzina pozostaje

powierzchnią antypoślizgową nawet gdy jest mokro,
•

ze względu na fakt, że stanowi powierzchnię miększą od tradycyjnej, krytyczna
wysokość upadku wynosi ponad 30 cm, co sprzyja znacznej amortyzacji ewentualnego
upadku,

•

odporność na pleśń i bakterie (pod warunkiem prawidłowego odwodnienia powierzchni
i pielęgnacji wg instrukcji utrzymania) położone płytki z wykładziny nie muszą być
dodatkowo uszczelniane, pokrywane dodatkową warstwą, malowane czy specjalnie
traktowane – jedynie utrzymane w czystości,

•

mogą być stosowane w skrajnie zimnych i ciepłych warunkach – od -40 do nawet +150
stopni

•

eliminacja dodatkowych doszczelnień, które wykonuje się przy płytkach ceramicznych

•

zapewniony długi okres serwisu posprzedażnego

•

wykładzina dostarczana jest w postaci płytek o wymiarach 50cm x 50cm.

Zalety:
•

miękkie, bezpieczne wykonanie

•

estetyczny wygląd

•

antypoślizgowa powierzchnia

•

łatwe serwisowanie

•

długa żywotność

•

szybki montaż
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DOSTĘPNE KOLORY

Do wyboru 3 typy tekstur:
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PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
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