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Γεννήθηκε το 1965. Αποφοίτησε Πολιτικός Μηχανικός από την Γεννήθηκε το 1975. Με σπουδές στο τομέα του φυσικού αερίου
Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, με συμμετοχή σε δημόσια ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από ναυτιλιακή εταιρεία.
& ιδιωτικά έργα με μελέτες - κατασκευές - αναπλάσεις.
Ως πρώην παίχτης του μπάσκετ δεν μπόρεσε παρά να ασχοληθεί με τον
αθλητικό χώρο από το τομέα της πώλησης αθλητικού εξοπλισμού.
Ξεκίνησε με δική του εταιρεία πριν 21 χρόνια με κατασκευές δημοσίων Από το 2000 ασχολείται ενεργά στο χώρο αυτό, ενώ στους Ολυμπιακούς
και ιδιωτικών έργων. Μέσα στα χρόνια εξειδικεύτηκε στις κατασκευές Αγώνες που έγιναν στη χώρα το 2004, με την ενεργό συμμετοχή του στη
και αναπλάσεις καινοτόμων αθλητικών εγκαταστάσεων (αθλητικών κατασκευή πολλών αθλητικών εγκαταστάσεων, απέκτησε μεγάλη
κέντρων-γυμναστηρίων), αλλά και χώρων αναψυχής (παιδικές χαρές).
εμπειρία.
Η ενασχόληση του και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, του έδωσε
Η εμπειρία του ανέδειξε τις ισχυρές ηγετικές του ικανότητες και τις εκτεταμένη γνώση και εμπειρία για την εκτίμηση πρακτικών και
δεξιότητες του στη διαχείριση ενός έργου.
μεθόδων, προκειμένου να ολοκληρώνει έργα υψηλής ποιότητας στον
αθλητικό τομέα, και γενικότερα στους χώρους αναψυχής.

καλαθοσφαίριση

κάγκελα

beach-tennis
gymnastics

fences

beach-soccer
χειροσφαίριση

στρώματα

safety pads
Από το 1992, η MICROSPORT κατασκευάζει δημόσια και
ιδιωτικά έργα (οδοποιίας-κτίρια-αναπλάσεις-επισκευές
κλπ), καθώς και την πλήρη μελέτη και κατασκευή
αθλητικών έργων που περιλαμβάνει τις υποδομές, το
δάπεδο, τον εξοπλισμό περιφράξεων και φωτισμών .

pvc floor

παρκέ
τραπέζια

Συνεχίζοντας αυτή τη προσπάθεια η MICROSPORT
επέκτεινε τις δραστηριότητες της, στην κατασκευή και
εμπορία εξειδικευμένου αθλητικού εξοπλισμού για όλα τα
αθλήματα, και την κατασκευή αθλητικού εξοπλισμού
αθλητικών εγκαταστάσεων όπως κερκίδες, δάπεδα,
ηλεκτρονικά συστήματα, προστατευτικά κλπ.
Η MICROSPORT είναι πιστοποιημένη για το ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ σύμφωνο με τις απαιτήσεις του
Διεθνούς Προτύπου EN ISO 9001 : 2008.

πάγκοι

scoreboards
mini-football
lighting systens

Η MICROSPORT με έμπειρο τεχνικό τμήμα και τμήμα
πωλήσεων, θα σας βοηθήσει στη μελέτη της εγκατάστασης
σας, στην επιλογή εξοπλισμού, καθώς και στις
προδιαγραφές του εξοπλισμού,
ώστε να επιλέξετε τη καλύτερη λύση για σας.
Η MICROSPORT έχει δεσμευτεί να είναι ο ειδικός
σύμβουλος σας, για κατασκευές και εξοπλισμό αθλητικών
εγκαταστάσεων, εξοπλισμό πόλης και πάρκων αναψυχής.
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Αθλητικά έργα ;

Αφήστε τα στους ειδικούς!
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Η MICROSPORT προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα εξαιρετικής
ποιότητας, σε ανταγωνιστικές τιμές, χωρίς ο πελάτης να
χρειάζεται να εμπλακεί με πολλούς κατασκευαστές ή
προμηθευτές.

διαγραμμίσεις

ελαστικά δάπεδα

tribunes

beach-soccer
συνθετικοί χλοοτάπητες

Όποια και αν είναι η απαίτηση σας η MICROSPORT έχει την
τεχνογνωσία να σας προσφέρει τη λύση.
Η εμπορική ονομασία MICROSPORT δηλώνει την προσήλωση
στη λεπτομέρεια και στην ικανοποίηση του πελάτη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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mini-football
athletics

backboard

basketball6
5x5

ΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
Σ
Α
ΕΛ
Σ
ΗΤΕ
Π
ΤΑ
Ο
ΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ
Ρ
Ο
Α
Τ

Σ Υ ΝΘ Ε
ΤΙ Κ
ΟΙ
Χ

ΔΑΠΕΔΑ

κερκίδες

ακρυλικά

ΙΚΟ

Α
ΙΤ

26

αντιανεμικά

32
Τ
ΕΛΑΣ

Α ΔΑΠΕΔ
Α
ΡΥΛΙΚ
Κ
Α

ΑΠΟ

Λ

PV
C

19

14
ΔΑ

ΠΗ
ΤΕ
Σ

33

20

ΔΑ
ΠΕ

tennis

παρκέ

beach-handball

ΠΟ

beach-tennis

ΛΥ
ΟΥ
ΡΕ
ΘΑ
ΝΙΚ
Α

handball

18
ενόργανη

ποδόσφαιρο

ηλεκτρονικοί πίνακες

προστατευτικά
beach-volleyball

referee stands

beach-soccer

ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ
Singleflex Stadium

To ξύλινο δάπεδο Singleflex Stadium, της εταιρείας Boen
Νορβηγίας, είναι ένα ελαστικό αθλητικό δάπεδο για πολλαπλές
χρήσεις, με πιστοποίηση FIBA για level 1 και πιστοποιημένο
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EN14904.

κατώτερη και η ενδιάμεση στρώση είναι από ξυλεία ελάτης, ενώ
η τελική και η εμφανής στρώση από ξυλεία δρύινη ή οξιά ή
σφενδάμο ή μελιά πάχους 3.6mm.
- H τελική επιφάνεια είναι προβερνικωμένη με ειδικό φινίρισμα
επτά στρώσεων υψηλής αντοχής με αποτέλεσμα την εξαιρετική
Χαρακτηριστικά ξύλινου δαπέδου από την υπόβαση προς την του αντοχή στο χρόνο, στη φθορά και στα γδαρσίματα.
τελική επιφάνεια:
- Η διάσταση κάθε στοιχείου παρκέτου είναι 14x209x2200mm.
- Σανίδα κατασκευασμένη από επιλεγμένη ξυλεία ελάτης,
διαστάσεων 16x97x4000mm με τακάκια από ελαστικό πάχους
20 χιλιοστών τοποθετημένα στην κάτω πλευρά της σανίδας. Συνολικό ύψος 66mm.
Τοποθετούνται σε απόσταση ανά 500mm αξονικά.
- Σανίδα κατασκευασμένη από επιλεγμένη ξυλεία ελάτης με Χρήση
διαστάσεις 16x97x4000mm. Τοποθετούνται σε απόσταση Αθλητικοί χώροι υψηλών προδιαγραφών για όλα τα αθλήματα.
137mm αξονικά.
- Μονωτικό φύλλο τοποθετείται επάνω από την δεύτερη σειρά
από πολυαιθυλένιο πάχους 0.05mm.
- Τελική στρώση από ένα πολυστρωματικό βιομηχανικό παρκέ
συνολικού πάχους 14mm, κατασκευασμένο από τρεις
επάλληλες στρώσεις συγκολλημένες μεταξύ τους σε ολόκληρη
την επιφάνεια και με διασταυρωμένες τις ίνες τους, ώστε να
περιορίζονται οι φυσικές τάσεις παραμόρφωσης του ξύλου. Η
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Boflex Stadium

To ξύλινο δάπεδο Boflex Stadium, της εταιρείας Boen
Νορβηγίας, είναι ένα ελαστικό αθλητικό δάπεδο για πολλαπλές
χρήσεις, με πιστοποίηση FIBA για level 1 και πιστοποιημένο
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EN14904.
Σε δοκιμές που έγιναν αποδείχτηκε ότι όταν χρησιμοποιούνται
από παιδιά και ενήλικες βοηθάει στην προστασία των
αρθρώσεων του σώματος από τους κραδασμούς.

- Στην κάτω πλευρά του παρκέ προσαρμόζονται κατά μήκος κάθε
σανίδας δύο λάστιχα διαφορετικής διατομής. Το πρώτο είναι
10x10mm και το δεύτερο 3.5x20mm. Κατά την χρήση του παρκέ
το διαφορετικό ύψος των δύο λάστιχων προσφέρει μια
εξαιρετική ελαστικότητα σε όλο το σύστημα.
- Η διάσταση κάθε στοιχείου παρκέτου είναι 28x137x2200mm.

Χαρακτηριστικά ξύλινου δαπέδου
- Πολυστρωματικό βιομηχανικό παρκέ συνολικού πάχους
28mm, κατασκευασμένο από τρεις επάλληλες στρώσεις
συγκολλημένες μεταξύ τους σε ολόκληρη την επιφάνεια και με
διασταυρωμένες τις ίνες τους, ώστε να περιορίζονται οι φυσικές
τάσεις παραμόρφωσης του ξύλου. Η κατώτερη και η ενδιάμεση
στρώση είναι από ξυλεία ελάτης, ενώ η τελική και η εμφανής
στρώση από ξυλεία δρύινη ή οξιά ή σφενδάμο ή μελιά, πάχους
3.6mm.
- H τελική επιφάνεια είναι προβερνικωμένη με ειδικό φινίρισμα
επτά στρώσεων υψηλής αντοχής με αποτέλεσμα την εξαιρετική
του αντοχή στο χρόνο, στη φθορά και στα γδαρσίματα.

Συνολικό ύψος 28mm.
Χρήση
Αθλητικοί χώροι υψηλών προδιαγραφών για όλα τα αθλήματα,
εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων.
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ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ
Actiflex Stadium

To ξύλινο δάπεδο Actiflex Stadium, της εταιρείας Boen
Νορβηγίας, είναι ένα ελαστικό αθλητικό δάπεδο για πολλαπλές
χρήσεις, με πιστοποίηση FIBA για level 1 και πιστοποιημένο
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΝ14904.
Ασφαλής εγκατάσταση και απεγκατάσταση με το σύστημα της
BOEN X-PRESS. Η τεχνολογία αυτή εξασφαλίζει τη γρήγορη και
ασφαλή εγκατάσταση λόγω της χρήσης ενός εύκαμπτου προφίλ
την άκρη κάθε σανίδας. Όταν πιέζεται η σανίδα προς τα κάτω για
να εφαρμόσει στην ειδική θέση της διπλανής σανίδας το
εύκαμπτο προφίλ ασφαλίζει και κλειδώνει στη θέση αυτή με μια
απλή κίνηση.
Παρόμοια το σύστημα μπορεί να απεγκατασταθεί χωρίς να
καταστραφεί.
Δεν απαιτούνται ειδικά εργαλεία ή κόλλα για την
εγκατάσταση-απεγκατάσταση του Actiflex.

συνολικού πάχους 14mm, κατασκευασμένο από τρεις
επάλληλες στρώσεις συγκολλημένες μεταξύ τους σε ολόκληρη
την επιφάνεια και με διασταυρωμένες τις ίνες τους, ώστε να
περιορίζονται οι φυσικές τάσεις παραμόρφωσης του ξύλου.
Η τελική στρώση είναι κολλημένη σε μία σανίδα υψηλής
πυκνότητας ίνας HDF πάχους 7mm, δημιουργώντας ένα ενιαίο
συμπαγές παρκέ.
- H τελική επιφάνεια είναι προβερνικωμένη με ειδικό φινίρισμα
επτά στρώσεων υψηλής αντοχής με αποτέλεσμα την εξαιρετική
του αντοχή στο χρόνο, στη φθορά και στα γδαρσίματα.
- Η διάσταση κάθε στοιχείου παρκέτου είναι 21x209x2200mm.

Συνολικό ύψος 29mm.

Χρήση
Χαρακτηριστικά ξύλινου δαπέδου από την υπόβαση προς την Αίθουσες aerobic και αθλητικά κέντρα.
τελική επιφάνεια:
- Αφρώδες υπόστρωμα πάχους 8mm σε φύλλο διαστάσεων
1500Χ2000mm.
- Τελική στρώση από ένα πολυστρωματικό βιομηχανικό παρκέ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Elastflex Stadium

To ξύλινο δάπεδο, Elastflex Stadium της εταιρείας Boen
Νορβηγίας, είναι ένα ελαστικό αθλητικό δάπεδο για πολλαπλές
χρήσεις, με πιστοποίηση FIBA για level 1 και πιστοποιημένο
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EN14904.

- H τελική επιφάνεια είναι προβερνικωμένη με ειδικό φινίρισμα
επτά στρώσεων υψηλής αντοχής με αποτέλεσμα την εξαιρετική
του αντοχή στο χρόνο, στη φθορά και στα γδαρσίματα.
- Η διάσταση κάθε στοιχείου παρκέτου είναι 14x209x2200mm.

Χαρακτηριστικά ξύλινου δαπέδου από την υπόβαση προς την
τελική επιφάνεια:
- Αφρώδες υπόστρωμα πάχους 15mm σε φύλλο διαστάσεων
1510x2440mm.
- Σανίδες από κόντρα πλακέ με διαστάσεις 9x100x2500mm.
Τοποθετούνται σε απόσταση 137mm αξονικά.
- Μονωτικό φύλλο τοποθετείται επάνω από την δεύτερη σειρά
από πολυαιθυλένιο πάχους 0.05mm.
- Τελική στρώση από ένα πολυστρωματικό βιομηχανικό παρκέ
συνολικού πάχους 14mm, κατασκευασμένο από τρεις
επάλληλες στρώσεις συγκολλημένες μεταξύ τους σε ολόκληρη
την επιφάνεια κα με διασταυρωμένες τις ίνες τους, ώστε να
περιορίζονται οι φυσικές τάσεις παραμόρφωσης του ξύλου. Η
κατώτερη και η ενδιάμεση στρώση είναι από ξυλεία ελάτης, ενώ
η τελική και η εμφανής στρώση από ξυλεία δρύινη ή οξιά ή
σφενδάμο ή μελιά πάχους 3.6mm.

Συνολικό ύψος 38mm.
Χρήση
Αθλητικά κέντρα, πίστες χορού, αίθουσες αναψυχής και
γυμναστήρια.
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ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ
Arenaflex Stadium Elevation

To ξύλινο δάπεδο Arenaflex Stadium Elevation, της εταιρείας
Boen Νορβηγίας, είναι ένα ελαστικό αθλητικό δάπεδο για
πολλαπλές χρήσεις, με πιστοποίηση FIBA για level 1 και
πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΝ14904.

κατώτερη και η ενδιάμεση στρώση είναι από ξυλεία ελάτης, ενώ
η τελική και η εμφανής στρώση από ξυλεία δρύινη ή οξιά ή
σφενδάμο ή μελιά, πάχους 3.6mm.
- H τελική επιφάνεια είναι προβερνικωμένη με ειδικό φινίρισμα
επτά στρώσεων υψηλής αντοχής με αποτέλεσμα την εξαιρετική
Χαρακτηριστικά ξύλινου δαπέδου από την υπόβαση προς την του αντοχή στο χρόνο, στη φθορά και στα γδαρσίματα.
τελική επιφάνεια:
- Η διάσταση κάθε στοιχείου παρκέτου είναι 23x209x2200mm.
- Πλαστικό εξάρτημα από πολυπροπυλένιο που εσωτερικά
φέρει αφρώδες τμήμα πάχους 10mm. Μέσα στο εξάρτημα
εφαρμόζεται το ξύλινο καδρόνι.
Συνολικό ύψος από 75-131mm.
- Ξύλινο καδρόνι από επιλεγμένη ξυλεία ελάτης διαστάσεων
36x45x1800mm. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και Χρήση
καδρόνι διαστάσεων 48x45x1800mm αν το σύστημα πρέπει να Αθλητικά κέντρα, εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων,
έχει μεγαλύτερο ύψος. Το καδρόνι εφαρμόζει ακριβώς μέσα στο αίθουσες fitness.
πλαστικό εξάρτημα. Τοποθετούνται σε απόσταση ανά 367mm
αξονικά.
- Τελική στρώση από ένα πολυστρωματικό βιομηχανικό παρκέ
συνολικού πάχους 28mm, κατασκευασμένο από τρεις
επάλληλες στρώσεις συγκολλημένες μεταξύ τους σε ολόκληρη
την επιφάνεια και με διασταυρωμένες τις ίνες τους, ώστε να
περιορίζονται οι φυσικές τάσεις παραμόρφωσης του ξύλου. Η
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ-ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
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1.Χρωματολόγιο BOEN ξύλινα αθλητικά δάπεδα.
Διαθέσιμα χρώματα:
1α. Μελιά
1β. Οξιά
1γ. Σφένδαμος
1δ.Δρυς

παρκέ

4.Κάλυμμα για βάση ορθοστατών βόλευ κλπ.
Διατίθεται σε Οξιά, Σφένδαμος, Δρυς.
Διάσταση 120mm και 170mm.

5. Ράμπες

volleyball

Ράμπες ξύλινες ή μεταλλικές για την κάλυψη υψομετρικών
διαφορών του παρκέ με παρακείμενους χώρους.

2.Εξαεριζόμενα σοβατεπί
Σοβατεπί ξύλινο με θυρίδες αερισμού διαστάσεων
27mm πάχος x 62mm ύψος.

χειροσφαίριση

διαγραμμίσεις
3. Σχάρα γαλβανισμένη
Διάτρητη σχάρα αερισμού γαλβανισμένη.

basketball
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ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

wooden floor
παρκέ
επισκευές
line markings
repairing

διαγραμμίσεις
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ΕΡΓΑ

wooden floor

line
markings

διαγραμμίσεις
repairing

επισκευές

παρκέ
13

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ PVC

1. Sport M Comfort

2. Sport M Performance

3. Sport M Evolution

4. Multi Use 6.2mm

Αθλητικά δάπεδα από PVC, που καλύπτουν τις απαιτήσεις
διαφορετικών αθλημάτων. Η τελική επιφάνεια είναι από
βινύλιο υψηλών προδιαγραφών, με υπόστρωμα ελαστικό
διαφορετικής δομής ανάλογα με το τύπο του δαπέδου. Είναι
πιστοποιημένα από τις Ομοσπονδίες Basketball FIBA, Volleyball
FIVB, Handball IHF, Badminton BWF, και Table Tennis ITTF.
Δυνατότητα επιλογής πολλών χρωμάτων ανάλογα με το τύπο
του δαπέδου.
1. SPORT M COMFORT
Κατάλληλο για όλους τους αθλητικούς χώρους υψηλών
προδιαγραφών.
Πάχος: 12mm, Ρολό(μέγιστο μήκος x πλάτος): 29 x 1.5m.
2. SPORT M PERFORMANCE
Κατάλληλο για όλους τους αθλητικούς χώρους υψηλών
προδιαγραφών.
Πάχος: 9mm, Ρολό(μέγιστο μήκος x πλάτος): 22 x 1.5m.
3. SPORT M EVOLUTION
Κατάλληλο για όλους τους αθλητικούς χώρους.
Πάχος: 7mm, Ρολό(μέγιστο μήκος x πλάτος): 29 x 1.5m.
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4. MULTI USE 6.2mm
Κατάλληλο για αίθουσες πολλαπλών χρήσεων.
Πάχος: 6.2mm, Ρολό(μέγιστο μήκος x πλάτος): 20.5 x 1.5m.
5. MULTI USE 5mm
Κατάλληλο για αίθουσες πολλαπλών χρήσεων.
Πάχος: 5mm, Ρολό(μέγιστο μήκος x πλάτος): 30 x 1.5m.
6. MULTI USE 3mm
Κατάλληλο για αίθουσες πολλαπλών χρήσεων.
Πάχος: 3mm, Ρολό(μέγιστο μήκος x πλάτος): 25 x 2m.
7. TABLE TENNIS
Κατάλληλο για το άθλημα TABLE TENNIS.
Πάχος: 3.7mm, Ρολό(μήκος x πλάτος): 16 x 1.5m(μεταφερόμενο).
Πάχος: 5mm, Ρολό(μέγιστο μήκος x πλάτος): 30 x 1.5m.
Πάχος: 7mm, Ρολό(μέγιστο μήκος x πλάτος): 29 x 1.5m.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

5. Multi Use 5mm

6. Multi Use 3mm

7. Table Tennis

8. Badminton

9. Surface

10. Bateco

8. BADMINTON
Κατάλληλο για το άθλημα BADMINTON.
Πάχος: 3.9mm, Ρολό(μήκος x πλάτος): 16 x 1.5m
(μεταφερόμενο).
Πάχος: 5mm, Ρολό(μέγιστο μήκος x πλάτος): 30 x 1.5m.
Πάχος: 7mm, Ρολό(μέγιστο μήκος x πλάτος): 29 x 1.5m.
9. SURFACE
Κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις, με μεγάλη αντοχή.
Πάχος: 2.1mm, Ρολό(μέγιστο μήκος x πλάτος): 30 x 1.5m.
10. BATECO
Κατάλληλο για την προστασία του αθλητικού δαπέδου.
Πάχος: 1.5mm, Ρολό(μέγιστο μήκος x πλάτος): 30 x 1.5m.
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ PVC

1.Mega Sport

2.Extreme

3.Supreme

4.Elite

5.Gymfit60

6.Gymfit50

7.Gymfit25

8.Prima

Αθλητικά δάπεδα από PVC, που καλύπτουν τις απαιτήσεις
διαφορετικών αθλημάτων και χώρων πολλαπλών χρήσεων. Η
τελική επιφάνεια είναι από βινύλιο υψηλών προδιαγραφών, με
υπόστρωμα ελαστικό διαφορετικής δομής ανάλογα με το τύπου
του δαπέδου.
1.MEGA SPORT
Κατάλληλο για όλους τους αθλητικούς χώρους, υψηλών
προδιαγραφών.
Πάχος: 10.1mm, Ρολό(μήκος x πλάτος):15 x 2m.
2. EXTREME
Κατάλληλο για όλους τους αθλητικούς χώρους, ειδικότερα για
τα αθλήματα BASKETBALL, VOLLEYBALL και HANDBALL.
Πάχος: 8mm, Ρολό(μήκος x πλάτος):15 x 2m.
3.SUPREME
Κατάλληλο για όλους τους αθλητικούς χώρους, ειδικότερα για
τα αθλήματα VOLLEYBALL και HANDBALL.
Πάχος: 6.7mm, Ρολό(μήκος x πλάτος):15 x 2m.
4. ELITE
Κατάλληλο για όλους τους αθλητικούς χώρους.
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Πάχος: 6mm, Ρολό(μήκος x πλάτος):15 x 2m
5. GYMFIT60
Κατάλληλο για αίθουσες πολλαπλών χρήσεων.
Πάχος: 6mm, Ρολό(μήκος x πλάτος):15 x 2m
6. GYMFIT50
Κατάλληλο για αίθουσες πολλαπλών χρήσεων.
Πάχος: 5mm, Ρολό(μήκος x πλάτος):25 x 2m.
7. GYMFIT25
Κατάλληλο για αίθουσες πολλαπλών χρήσεων.
Πάχος: 2.5mm, Ρολό(μήκος x πλάτος):25 x 2m.
8. PRIMA
Κατάλληλο για αίθουσες πολλαπλών χρήσεων.
Πάχος: 4.5mm, Ρολό(μήκος x πλάτος):20 x 2m.
9. STAMINA
Κατάλληλο για αίθουσες fitness.
Πάχος: 2mm, Ρολό(μήκος x πλάτος):20 x 2m.
10. START
Κατάλληλο για αίθουσες πολλαπλών χρήσεων.
Πάχος: 4mm, Ρολό(μήκος x πλάτος):20 x 2m.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

9.Stamina

12.Silver Knight Fitness

10.Start

13.Broadway17

11.Rocket

14.Evidance60

15.Protecsport sport

11. ROCKET
Κατάλληλο για TABLE TENNIS και BADMINTON.
Πάχος: 3.8mm, Ρολό(μήκος x πλάτος):15 ή 20 x 2m.
12. SILVER KNIGHT FITNESS
Κατάλληλο για αίθουσες aerobic.
Πάχος: 5mm, Ρολό(μέγιστο μήκος x πλάτος):15 x 2m.
13. BROADWAY17
Κατάλληλο για αίθουσες χορού.
Πάχος: 1.7mm, Ρολό(μήκος x πλάτος):20 x 2m.
14. EVIDANCE60
Κατάλληλο για αίθουσες χορού.
Πάχος: 6mm, Ρολό(μήκος x πλάτος):20 x 2m.
15. PROTECSPORT SPORT
Κατάλληλο για την προστασία των αθλητικών δαπέδων.
Πάχος: 1.5mm, Ρολό(μήκος x πλάτος):25 x 1.4m.
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ΔΑΠΕΔΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ
4

3

2

1

Πολυουρεθανικό Δάπεδο
Είναι σχεδιασμένο για να καλύπτει τις προδιαγραφές των
περισσότερων αθλημάτων. Είναι ιδανική λύση για αίθουσες
που χρησιμοποιούνται για πολλά διαφορετικά αθλήματα
(πολλαπλών χρήσεων).
Η ελαστική υπόβαση προσφέρει την απαιτούμενη
ελαστικότητα στο σύστημα, ενώ η τελική επιφάνεια από
πολυουρθάνη καλύπτει τις απαιτήσεις των αθλημάτων και
προσδίδει εξαιρετική αντοχή.
Επιλογή δαπέδου σύμφωνα με το συνολικό πάχος από: 9mm,
11mm, 12mm, 17mm.
Είναι πιστοποιημένο από τις Ομοσπονδίες Basketball FIBA,
Volleyball FIVB, Handball IHF, και Badminton BWF.
Διατίθεται σε 18 διαφορετικά χρώματα.
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1. Ελαστική υπόβαση. Επιλογή δαπέδου σύμφωνα με το
συνολικό πάχος από: 7mm, 9mm, 10mm, 14mm.
2. Μία στρώση από πολυουρεθάνη η οποία σφραγίζει τους
πόρους της ελαστικής υπόβασης.
3. Μία στρώση από πολυουρεθάνη δύο συστατικών, άχρωμη,
η οποία αποτελεί την ενδιάμεση στρώση πριν τη τελική
στρώση.
4. Τελική στρώση από πολυουρεθάνη δύο συστατικών, η
οποία προσδίδει εξαιρετική αντοχή στις απαιτήσεις των
διαφόρων αθλημάτων. Διατίθεται σε διαφορετικά χρώματα.

ΔΑΠΕΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Σειρά 500

Σειρά 600

Σειρά RECO

Ελαστικά Δάπεδα πολλαπλών χρήσεων
Είναι σχεδιασμένα για να καλύπτουν απαιτήσεις διαφορετικών
χώρων. Είναι ιδανικά για αίθουσες γυμναστηρίων με βαριά
μηχανήματα ενδυνάμωσης, αίθουσες με ελεύθερα βάρη,
χώρους αποδυτηρίων, και γενικά χώρους πολλαπλών χρήσεων.
Διατίθεται σε διαφορετικά πάχη από 3mm, 4mm, 6mm,8mm και
10mm, σε ρολά πλάτους 1.20x10-20m μήκος, καθώς και σε
τετράγωνες πλάκες διαστάσεων 50x50cm.

ελαστικά δάπεδα
line
markings

epdm

Σειρά 500
Αποτελείται από 80% ανακυκλωμένους ελαστικούς μαύρους
κόκκους, και 20% από χρωματιστούς ελαστικούς κόκκους EPDM.
Διατίθεται σε 17 διαφορετικά χρώματα.
Σειρά 600
Αποτελείται από 100% χρωματιστούς ελαστικούς κόκκους
EPDM. Διατίθεται σε 37 διαφορετικά χρώματα.
Σειρά RECO
Αποτελείται από 100% ελαστικούς κόκκους EPDM, με τη
διαφορά ότι το 75% αποτελείται από ανακυκλωμένα στοιχεία
EPDM χρώματος μαύρου. Διατίθεται σε 36 διαφορετικά
χρώματα.

rubber flooring

environmental friendly

ελαστικοί κόκκοι
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ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
4

3

2

1

1.Ακρυλικός τάπητας STANDARD σε ασφαλτική επιφάνεια

5

4
3

2

1

Light Grey

Dark Grey

Orange

Red

1α.Ακρυλικός τάπητας STANDARD σε επιφάνεια από σκυρόδεμα

Συστήματα αθλητικού δαπέδου STANDARD.
Είναι σχεδιασμένα για να καλύπτουν επιφάνειες εξωτερικών
αθλητικών χώρων. Είναι ιδανικά για τένις-μπάσκετ-βόλεϊ.
Οι πρώτες στρώσεις έχουν σκοπό την εξομάλυνση της
υπόβασης(ασφαλτικής ή σκυρόδεμα). Ακολουθούν οι τελικές
στρώσεις με ακρυλίκο ελαστικό χρώμα, και οι διαγραμμίσεις για
το κάθε άθλημα.

1.Ακρυλικός τάπητας STANDARD σε ασφαλτική επιφάνεια
Στρώσεις:
1.Άσφαλτος
2.Ασφαλτικό γαλάκτωμα (μία ή δύο στρώσεις)
3.Ακρυλικό ελαστικό χρώμα (δύο στρώσεις)
4.Διαγράμμιση αγωνιστικού χώρου
Συνολικό Πάχος 1.5-2mm.

1α.Ακρυλικός τάπητας STANDARD σε επιφάνεια από
Η επιφάνεια που προκύπτει είναι ομοιόμορφη χωρίς αρμούς με σκυρόδεμα
ε μ φ ά ν ι σ η ε λα φ ρ ώ ς κο κ κώ δ η κα ι α ν τ ι ολι σ θ ητ ι κ ή . Στρώσεις:
1.Σκυρόδεμα
Διατίθεται σε διαφορετικούς χρωματισμούς.
2.Εποξειδικό αστάρι
3.Ακρυλικό γαλάκτωμα (μία ή δύο στρώσεις)
4.Ακρυλικό ελαστικό χρώμα (δύο στρώσεις)
5.Διαγράμμιση αγωνιστικού χώρου
Συνολικό Πάχος 1.5-2mm.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
4
3

2

1

2.Ακρυλικός τάπητας CUSHION σε ασφαλτική επιφάνεια

5

4
3

2

Yellow

Sunshine Yellow

Violet

Light Blue

1

2α.Ακρυλικός τάπητας CUSHION σε επιφάνεια από σκυρόδεμα

Συστήματα αθλητικού δαπέδου CUSHION.
Είναι σχεδιασμένα για να καλύπτουν επιφάνειες εξωτερικών 2.Ακρυλικός τάπητας CUSHION σε ασφαλτική επιφάνεια
αθλητικών χώρων. Είναι ιδανικά για τένις-μπάσκετ-βόλεϊ. Στρώσεις:
1.Άσφαλτος
Οι πρώτες στρώσεις έχουν σκοπό την εξομάλυνση της
2.Ακρυλικό γαλάκτωμα με ελαστικούς κόκκους
υπόβασης(ασφαλτικής ή σκυρόδεμα). Ακολουθούν οι
(μία - τρεις στρώσεις)
ενδιάμεσες στρώσεις με υλικό cushion (ακρυλικό γαλάκτωμα με
3.Ακρυλικό ελαστικό χρώμα (δύο στρώσεις)
ελαστικούς κόκκους) οι οποίες προσδίδουν επιπλέον
4.Διαγράμμιση αγωνιστικού χώρου
ελαστικότητα στο σύστημα. Οι τελικές στρώσεις είναι με Συνολικό Πάχος 2-3mm.
ακρυλίκο ελαστικό χρώμα, και ακολουθούν οι διαγραμμίσεις για
το κάθε άθλημα.
2α.Ακρυλικός τάπητας CUSHION σε επιφάνεια από
σκυρόδεμα
Η επιφάνεια που προκύπτει είναι ομοιόμορφη χωρίς αρμούς με Στρώσεις:
ε μ φ ά ν ι σ η ε λα φ ρ ώ ς κο κ κώ δ η κα ι α ν τ ι ολι σ θ ητ ι κ ή .
1.Σκυρόδεμα
2.Εποξειδικό αστάρι
Διατίθεται σε διαφορετικούς χρωματισμούς.
3.Ακρυλικό γαλάκτωμα με ελαστικούς κόκκους
(μία - τρεις στρώσεις)
4.Ακρυλικό ελαστικό χρώμα (δύο στρώσεις)
5.Διαγράμμιση αγωνιστικού χώρου
Συνολικό Πάχος 2-3mm.
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ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
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3.Ακρυλικός τάπητας με ελαστική υπόβαση σε ασφαλτική επιφάνεια

7

6
5
4
3
2

Light Green

Dark Green

Sea Blue

Dark Blue

1

3α.Ακρυλικός τάπητας με ελαστική υπόβαση σε επιφάνεια από σκυρόδεμα

Συστήματα αθλητικού δαπέδουμε με ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΣΗ.
Είναι σχεδιασμένα για να καλύπτουν επιφάνειες εξωτερικών
αθλητικών χώρων. Είναι ιδανικά για τένις-μπάσκετ-βόλεϊ.
Η πρώτη στρώση καλύπτει την υπόβαση με ειδική κόλλα ώστε η
ελαστική υπόβαση να κάνει πρόσφυση. Η ενδιάμεση στρώση
αποτελείται από 100% ελαστικούς κόκκους από SBR σε ρολό ή
χυτό επιτόπου. Ακολουθούν οι τελικές στρώσεις με ακρυλίκο
ελαστικό χρώμα, και οι διαγραμμίσεις για το κάθε άθλημα.
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3.Ακρυλικός τάπητας με ελαστική υπόβαση σε ασφαλτική
επιφάνεια
Στρώσεις:
1.Άσφαλτος
2.Κόλλα πολυουρεθανική δύο συστατικών
3.Ελαστική υπόβαση
4.Εποξειδικό αστάρι
5.Ακρυλικό ελαστικό χρώμα (δύο στρώσεις)
6.Διαγράμμιση αγωνιστικού χώρου
Συνολικό Πάχος 5-6mm.

Η επιφάνεια που προκύπτει είναι ομοιόμορφη χωρίς αρμούς με 3α.Ακρυλικός τάπητας με ελαστική υπόβαση σε επιφάνεια
ε μ φ ά ν ι σ η ε λα φ ρ ώ ς κο κ κώ δ η κα ι α ν τ ι ολι σ θ ητ ι κ ή . από σκυρόδεμα
Στρώσεις:
Διατίθεται σε διαφορετικούς χρωματισμούς.
1.Σκυρόδεμα
2.Εποξειδικό αστάρι
3.Κόλλα πολυουρεθανική δύο συστατικών
4.Ελαστική υπόβαση
5.Εποξειδικό αστάρι
6.Ακρυλικό ελαστικό χρώμα (δύο στρώσεις)
7.Διαγράμμιση αγωνιστικού χώρου
Συνολικό Πάχος 5-6mm.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ

Διαγραμμίσεις Αθλητικών Χώρων

ακρυλικό

Οι διαγραμμίσεις εφαρμόζονται απευθείας στην τελική
επιφάνεια του τελικού δαπέδου ή απευθείας σε επιφάνεια από
άσφαλτο ή σκυρόδεμα. Επιλέγεται το κατάλληλο υλικό
χρώματος σύμφωνα με το τύπο του δαπέδου.
Υπάρχει δυνατότητα διαγραμμίσεις στον ίδιο χώρο πολλαπλών
αθλημάτων με διαφορετικά χρώματα, καθώς και εφαρμογή
ειδικών σχεδίων.

acrylic

multi skill
marking

basketball

παιχνίδια
διαγραμμίσεις
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ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

ακρυλικό
acrylic
επισκευές
line markings
repairing

διαγραμμίσεις
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ΕΡΓΑ

acrylic floor

line
markings

διαγραμμίσεις

επισκευές

ακρυλικό

repairing
25

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ
Ποδόσφαιρο-Star Pro

Star Pro AΧ 60/62 DT

Star Pro AΧ 48/50 DT

Star Pro AΧ 40/42 DT

Χρήση: Αθλητικοί χώροι για ποδόσφαιρο
STAR PRO AX 60/62 DT

STAR PRO AX 48/50 DT

STAR PRO AX 40/42 DT

Συνολικό Ύψος

62 mm

50 mm

42 mm

Ύψος Πέλους

60 mm

48 mm

40 mm

Ραφές ανά /m²

7.350

7.350

7.350

Συνολικό Βάρος

2.350 gr/m2

2.025 gr/m2

1.850 gr/m2

100% πολυαιθυλένιο

100% πολυαιθυλένιο

100% πολυαιθυλένιο

14.180 dtex

14.180 dtex

14.180 dtex

Πάχος Νήματος

Από 240-310 micron

Από 240-310 micron

Από 240-310 micron

Δομή Νήματος

Μονόφυλλο

Μονόφυλλο

Μονόφυλλο

Βάρος Νήματος

1.435 gr/m2

1.160 gr/m2

980 gr/m2

Σύσταση & Είδος Υποστρώματος

Πολυπροπυλένιο & Latex
Syneteb 230

Πολυπροπυλένιο & Latex
Syneteb 230

Πολυπροπυλένιο & Latex
Syneteb 230

Πλήρωση με Χαλαζιακή Άμμο &
Ελαστικούς κόκκους SBR

18 kg/m2 & 17 kg/m2

16 kg/m2 & 18 kg/m2

12 kg/m2 & 8 kg/m2

Σύνθεση Νήματος
Αξία Νήματος
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Ποδόσφαιρο-Pat

Pat 58/60 ZZ

Pat 48/50 ZZ

Pat 38/40 ZZ

Χρήση: Αθλητικοί χώροι για ποδόσφαιρο
PAT 58/60 ZZ

PAT 48/50 ZZ

PAT 38/40 ZZ

Συνολικό Ύψος

60 mm

50 mm

42 mm

Ύψος Πέλους

58 mm

48 mm

40 mm

Ραφές ανά /m²

8.400

8.400

7.350

Συνολικό Βάρος

2.300 gr/m2

2.050 gr/m2

1.850 gr/m2

100% πολυαιθυλένιο

100% πολυαιθυλένιο

100% πολυαιθυλένιο

Αξία Νήματος

12.000 dtex

12.000 dtex

12.000 dtex

Πάχος Νήματος

270 micron

270 micron

270 micron

Δομή Νήματος

Μονόφυλλο

Μονόφυλλο

Μονόφυλλο

Βάρος Νήματος

1.320 gr/m2

1.320 gr/m2

900 gr/m2

Σύσταση & Είδος Υποστρώματος

Πολυπροπυλένιο & Latex
Syneteb 230

Πολυπροπυλένιο & Latex
Syneteb 230

Πολυπροπυλένιο & Latex
Syneteb 234

Πλήρωση με Χαλαζιακή Άμμο &
Ελαστικούς κόκκους SBR

25 kg/m2 & 12 kg/m2

15 kg/m2 & 12 kg/m2

25 kg/m2 & 12 kg/m2

Σύνθεση Νήματος
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ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ
Τένις

Sport 17-Tennis 15 Super HD 110

Prestige 15-17 HD 110

Junior 17-Tennis 15 HD 110

Tennis 12-14 HD 110

Χρήση: Αθλητικοί χώροι για τένις
PRESTIGE 15-17
HD 110

SPORT 17-TENNIS 15
SUPER HD 110

JUNIOR 17-TENNIS 15
HD 110

TENNIS 12-14
HD 110

Συνολικό Ύψος

17 mm

17 mm

17 mm

14 mm

Ύψος Πέλους

15 mm

15 mm

15 mm

12 mm

Ραφές ανά /m²

63.000

44.100

37.170

58.800

Συνολικό Βάρος

2.450 gr/m2

2.050 gr/m2

1.950 gr/m2

2.150 gr/m2

100% πολυπροπυλένιο

100% πολυπροπυλένιο

100% πολυπροπυλένιο

100% πολυπροπυλένιο

Αξία Νήματος

6.600 dtex

6.600 dtex

6.600 dtex

6.600 dtex

Πάχος Νήματος

110 micron

110 micron

110 micron

110 micron

Δομή Νήματος

Πολύφυλλο

Πολύφυλλο

Πολύφυλλο

Πολύφυλλο

Βάρος Νήματος

1.550 gr/m2

1.100 gr/m2

934 gr/m2

1.190 gr/m2

Σύνθεση Νήματος

Σύσταση & Είδος Υποστρώματος
Πλήρωση με Χαλαζιακή Άμμο
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Πολυπροπυλένιο & Latex Πολυπροπυλένιο & Latex Πολυπροπυλένιο & Latex Πολυπροπυλένιο & Latex
Syneteb 230
Syneteb 230
Syneteb 230
Syneteb 230
14 kg/m2

16 kg/m2

17 kg/m2

17 kg/m2

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Πολυχώροι Αθλησης

Αξεσουάρ
Junior 27-Multisport 25 HD 110

1

Junior 22-Multisport 20

2

Χρήση: Αθλητικοί χώροι πολλαπλών χρήσεων
JUNIOR 27-MULTISPORT 25
HD 110

JUNIOR 22-MULTISPORT 20

Συνολικό Ύψος

27 mm

22 mm

Ύψος Πέλους

25 mm

20 mm

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Ραφές ανά /m²

21.525

21.000

Συνολικό Βάρος

1.850 gr/m2

1.700 gr/m2

100% πολυπροπυλένιο

100% πολυπροπυλένιο

1. Ταινία συγκόλλησης η οποία τοποθετείται
ανάμεσα στις ενώσεις των ρολών του συνθετικού
τάπητα και εφαρμόζεται πάνω σε αυτήν η
π ο λ υ ο υ ρ ε θ α ν ι κ ή
κ ό λ λ α .

Αξία Νήματος

6.600 dtex

6.600 dtex

Πάχος Νήματος

110 micron

110 micron

Δομή Νήματος

Πολύφυλλο

Πολύφυλλο

Βάρος Νήματος

825 gr/m2

650 gr/m2

Σύσταση & Είδος
Υποστρώματος

Πολυπροπυλένιο & Latex
Syneteb 230

Πολυπροπυλένιο & Latex
Syneteb 230

27 kg/m2

22 kg/m2

Σύνθεση Νήματος

Πλήρωση με Χαλαζιακή Άμμο

2. Κόλλα πολυουρεθανική δύο συστατικών
για την ένωση των ρολών του συνθετικού τάπητα.
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ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ
Ανάπλαση Χώρων

Fungrass 38-40

Highlands 20-22

Put 11-13

Χρήση: Ανάπλαση χώρων (παιδότοποι-διακόσμηση κλπ)
FUNGRASS 38-40

HIGHLANDS 20-22

PUT 11-13

Συνολικό Ύψος

40 mm

22 mm

13 mm

Ύψος Πέλους

38 mm

20 mm

11 mm

Ραφές ανά /m²

8.400

13.650

63.000

Συνολικό Βάρος

1.700 gr/m2

2.340 gr/m2

2.085 gr/m2

50% πολυαιθυλένιο - 50%
πολυπροπυλένιο

100% πολυαιθυλένιο

100% πολυπροπυλένιο

13.980 dtex

11.000 dtex @ 5.200

5.500 dtex

Πάχος Νήματος

165 + 110 micron

145 + 140 micron

130 micron

Δομή Νήματος

Μονόφυλλο

Μονόφυλλο (δύο νήματα)

Μονόφυλλο

Βάρος Νήματος

1.060 gr/m2

825 gr/m2

985 gr/m2

Πολυπροπυλένιο & Latex
Syneteb 230

Πολυπροπυλένιο & Latex
Syneteb 230

Πολυπροπυλένιο & Latex
Syneteb 230

Σύνθεση Νήματος
Αξία Νήματος

Σύσταση & Είδος Υποστρώματος
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ΕΡΓΑ

τένις

ποδόσφαιρο

5Χ5
συνθετικοί χλοοτάπητες
διαγραμμίσεις

synthetic turf
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ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ

1. Ελαστικός τάπητας στίβου

2. Προκατασκευασμένος Ελαστικός Τάπητας Στίβου

1. Ελαστικός Τάπητας Στίβου

athletic surface

Ελαστικός τάπητας στίβου πάχους 10-14mm. Αποτελείται από
την ελαστική υπόβαση από SBR (σε ρολό ή χυτό επί τόπου) και
την τελική στρώση από ελαστικούς κόκκους EPDM.
Δυνατότητα επιλογής τριών χρωμάτων.
Φέρει πιστοποίηση από IAAF.
2. Προκατασκευασμένος Ελαστικός Τάπητας Στίβου

προκατασκευασμένο ταρτάν

Προκατασκευασμένος τάπητας στίβου από βουλκανισμένο
λάστιχο, σε ρολά πλάτους από 91-140cm και μήκους από 8-20m.
Το κάτω μέρος του τάπητα έχει δομή κυψελών ώστε να αυξηθεί
η ελαστικότητα και η απορρόφηση κραδασμών.
Δυνατότητα επιλογής οκτώ χρωμάτων.
Φέρει πιστοποίηση από IAAF.

ταρτάν στίβου
EPDM

SBR

rubber granules
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ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΑΠΗΤΕΣ
1. Προκατασκευασμένος Ελαστικός Τάπητας δύο στρώσεων

2. Προκατασκευασμένος Ελαστικός Τάπητας

1.Προκατασκευασμένος Ελαστικός Τάπητας δύο στρώσεων
Προκατασκευασμένος ελαστικός τάπητας δύο στρώσεων
σχεδιασμένος να καλύπτει τις προδιαγραφές των περισσοτέρων
αθλημάτων. Διατίθεται σε πάχος 4mm-6mm-8mm-10mm.
Η πρώτη στρώση αποτελείται από μια ελαστική υπόβαση από
SBR σε ρολό πλάτους 1.25m. Η δεύτερη στρώση και η τελική από
EPDM σε ρολό πλάτους 1.25m.
Δυνατότητα επιλογής 10 χρωμάτων.

EPDM

rubber granules
SBR

πολυχώροι

2. Προκατασκευασμένος Ελαστικός Τάπητας
Προκατασκευασμένος τάπητας στίβου από βουλκανισμένο
λάστιχο, σχεδιασμένο να καλύπτει τις προδιαγραφές των
περισσοτέρων αθλημάτων.
Διατίθεται σε ρολό πλάτους από 91-140cm και μήκους από
8-20m, με επιλογή πάχους από 5mm-6mm-8mm-10mm.
Δυνατότητα επιλογής οκτώ χρωμάτων.

athletic surface

ελαστικός τάπητας
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Ταχύτητα, ακρίβεια, τελειότητα..Τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό!

παρκέ

pads
σύνθετα νηπίων safety
αναρρίχηση
στίβος
gymnastics αντισφαίριση
tribunes σύνθετα παίδων
παγκάκια soccer carouzel beach-soccer
basketball
κιόσκια
ακρυλικά
pvc floor
locker rooms

microsport πάγκοι
lighting systens

beach
volleyball

πύργος
handball

seesaw

διαγραμμίσεις

ταμπλό

μύλος

τραμπάλες ελαστικά δάπεδα

συνθετικοί χλοοτάπητες

swing

δύχτια φράχτες
κάγκελα

seats

scoreboards

τσουλήθρες

πετοσφαίριση
τρίλιζα slide τέρματα

5x5

στρώματα

benches

καλαθοσφαίριση
playground
Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση
manager@microsport.gr
Πωλήσεις
sales@microsport.gr
Marketing
marketing@microsport.gr

