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Cégünk, a C.S.O Kereskedelmi és Gumifeldolgozó Kft újrahasznosított gumiburkolatok gyártásával  
foglalkozik. Több mint 20 éves iparági tapasztalattal rendelkezünk, gumi burkolatainkat Ócsai telep- 
helyünkön többféle formában és esésvédő képességgel készítjük. 

Gumilapjaink alapanyaga 100%-ban újrahasznosított gumiőrlemény, a gyártást az ISO 9001-es 
szabvány szerint végezzük, termékeink megfelelnek a magyar és európai szabványnak (EN1177: 
2008), melyek TÜV tanúsítványokkal vannak ellátva.
Főbb felhasználási területei: játszóterek ütéscsillapító burkolata, sportpálya burkolat, Fitness 
és CrossFit termekbe rugalmas meleg-burkolat, uszodák, strandok, jégkorcsolya pályák körüli 
csúszásmentes járófelület, lovas és egyéb állattartás, valamint ipari felhasználás.

Tekintse meg kritikus esésmagasság táblázatunkat a megfelelő gumilap kiválasztásához, hogy a 
gyermekeknek/felnőtteknek biztonságos játszó-, és mozgásteret biztosítson, megfelelve az uniós  
jogszabályoknak!

GUM I BURKOLÓLAPOK
közvetlenül a gyártótól

B I ZTO N SÁG I  G U M I B U RKOLAT JÁTSZÓTEREKRE , , 
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Játszótéri gumilapjaink előnyei:

• kiváló ütéselnyelő képesség
• rugalmas, sima felület
• jó vízáteresztő képesség
• csúszásmentes felület
• gyors száradás
• különböző festett színek
• UV stabil EPDM granulátumokkal is
• könnyen vágható, telepíthető
• környezetbarát termék újra- 
   hasznosított anyagból

Rendelhető  színek



Puha, flexibilis gumilapjaink 100%-ig újrahasznosított gumi granulátumból állítjuk elő saját 
gyártótelepünkön. A gumilapokat ajánljuk játszótereken, játszóeszközök ütéscsillapító burkola-
taként (megfelelő esésmagasság választható a táblázatból). A gumilapok nagyban hozzájárulnak 
ahhoz, hogy egy esetleges baleset veszélyeit a minimálisra csökkentsék. A még nagyobb szín-
tartósság elérése érdekében EPDM gumilapokat is készítünk, UV-álló EPDM granulátumokból. 
Az EPDM gumilapok két rétegből állnak, az alsó rész fekete SBR gumi granulátumból, a felső 
réteg színes EPDM granulátumokból, vagy SBR-EPDM keverékből készül.

Termékeinket a TÜV intézet minőségi elő írásainak megfelelően gyártjuk, rendelkeznek az 
EN 1177:2008-as szabvány szerinti megfelelőségi tanúsítvánnyal.

JÁTSZÓTEREKRE

Rendelhető  EPDM granulátummal (UV stabil) szórt színekben

 szórt bézs szórt sárga szórt vörös szórt zöld szórt kék

TERMÉK vastagság hossz/szélesség kg/m2 db/m2 m2/raklap HIC esési magasság

B gumilap 100 mm 500 x500 mm 68 kg 4 15 300 cm
B1 gumilap 60 mm  500 x500 mm 38 kg 4 20 210 cm
B2 gumilap 50 mm  500 x500 mm 30 kg 4 25 170 cm
B3 gumilap 45 mm  500 x500 mm 27 kg 4 30 150 cm
B4 gumilap 40 mm  500 x500 mm 28 kg 4 35 130 cm
B5 gumilap 32 mm  500 x500 mm 24 kg 4 40 100 cm

Műszaki adatok



Sportpálya gumilapjaink előnyei:

• ütéselnyelő képesség
• rugalmas, sima felület
• nagyobb kopásállóság
• csúszásmentes felület
• gyors száradás
• homogén felület
• UV stabil, szórt mintás EPDM felület
• könnyen vágható, telepíthető
• környezetbarát termék újra- 
   hasznosított anyagból

Rendelhető  színek



A leginkább ajánlott gumiburkolatunk sportpályákhoz a 30 mm vastag, 1000 x 1000 mm-es gumi-
lap, melyet sűrűbb szerkezetű felső réteggel készítünk, melynek eredménye a gumilap kiemelkedő 
kopásálló tulajdonsága. Ezt a 30mm vastag gumilapot szilárd burkolatra ajánljuk, kavicságyra való 
telepítés esetén a 40mm vastagságú gumilapunk a megfelelő. A sportpálya gumilapok 1000 x 1000 
mm-es méretüknek köszönhetően könnyen telepíthetők, minimális karbantartást igényelnek.

A 30 x 1000 x 1000 mm-es gumiburkolatunk osztott mintával is elérhető (vizuálisan 500 x 500 
mm-es négyzetekkel), így tökéletes megoldást kínálva játszótéri burkolatként is.
Gumilapjaink sportpályaburkolatként nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy egy esetleges baleset 
veszélyeit a minimálisra csökkentsék, nagyfokú biztonságot nyújtva a sportolók számára a pályán.

SPORTPÁLYÁKRA

Műszaki adatok

TERMÉK vastagság hossz/szélesség kg/m2 db/m2 m2/raklap HIC esési magasság

A4 gumilap 40 mm  1000 x1000 mm 28 kg 1 30 130 cm
A5 gumilap 30 mm  1000 x1000 mm 20 kg 1 40 100 cm

Rendelhető  EPDM granulátummal (UV stabil) szórt színekben

 szórt bézs szórt sárga szórt vörös szórt zöld szórt kék



Fitness/CrossFit gumilapjaink előnyei:

• ütéselnyelő képesség
• rugalmas felület
• csúszásmentes 
• vegyes, színes felületmintákkal  
   is elérhető  
• homogén vagy osztott mintázat
• könnyen vágható, telepíthető
• minimális karbantartási igény
• környezetbarát termék újra- 
   hasznosított anyagból



f itn ess term ekbe

Gumilapjaink csúszásmentes és rugalmas padlóburkolatot biztosítanak a Fitnesz és a CrossFit  
termek számára. Védik a sportberendezéseket és a padlót a leeső súlyok által keletkezett 
ütéstől és zajtól. A 15 x 1000 x 1000 mm-es Fitnesz és a 30 x 1000 x 1000mm CrossFit gumi-
burkolat egy tökéletes hő- és hangszigetelő meleg-burkolat. A gumilap kézi fűrésszel könnyen  
méretre vágható, szükség szerint le is ragasztható. Karbantartása egyszerű, seprűvel, porszívó- 
val tisztítható, vagy vizes kefés tisztítógéppel takarítható. A gumilap osztott mintával (vizuálisan 
500 x 500 mm-es négyzetekkel ellátva) is rendelhető. Az osztott gumilap szélei esztétikusab-
bak, hosszú távon kevesebb morzsolódás jelentkezik.

Rendelhető  fekete, valamint az alábbi – EPDM granulátummal (UV stabil) szórt – színekben

TERMÉK vastagság hossz/szélesség kg/m2 db/m2 m2/raklap

Prémium Fitness gumilap 15 mm 1000 x1000 mm 14 kg 1 70
CrossFit gumilap 30 mm 1000 x1000 mm 24 kg 1 40

Műszaki adatok



AGRO és POLO gumilapjaink előnyei:

• jó hőszigetelés
• ütéselnyelő képesség
• rugalmas, csúszásmentes felület
• a POLO gumilap kiváló vízáteresztő  
   képességű
• az AGRO gumilap nem engedi át a vizet

Rendelhető  színek

• könnyen vágható, telepíthető
• minimális karbantartási igény
• környezetbarát termék újra- 
   hasznosított anyagból
• elengedhetetlen a modern higiénés  
   állattartáshoz



AGRO gumi burkolólapok

A 20 x 1000 x 1000 mm vastag AGRO gumilap sűrűbb, szerkezetileg erősebb, mint a POLO gumilap, 
keménysége hasonló, mint a vulkanizált gumilapoké. Ez a gumilap nem vízáteresztő. Javasoljuk 
jártató-gépekhez, lótartás nyitott területeinél, utjainál, egyéb állattartó gazdaságoknak (szarvas-
marha, sertés stb.).

ÁLLATTARTÁSHOZ

POLO gumi burkolólapok

A POLO gumi burkolólapok előnye, hogy a profil alsó részén található „lábak” miatt „légpárna”  
keletkezik, ennek köszönhetően jó a hőszigetelő és ütéscsillapító képessége a burkolatnak.  
A szalmaalomra való igény akár 70%-ra is redukálható, ami kíméli önt a beszerzés és a tárolás 
fáradalmaitól és nem utolsó sorban a szalmaalom költségeitől. A gumi burkolólapok hőszigetelő 
képességének köszönhetően kiválóan használhatóak istállók boxaiban valamint mosóhelyiségei- 
ben, jó vízáteresztő, ezért nem áll meg benne a víz.

TERMÉK vastagság hossz/szélesség kg/m2 db/m2 m2/raklap shore A maximális
       keménység terhelhetőség

POLO gumilap 50 mm 1000 x1000 mm 37 kg 1 25 ~65 800 kg

Műszaki adatok

TERMÉK vastagság hossz/szélesség kg/m2 db/m2 m2/raklap shore A maximális
       keménység terhelhetőség

AGRO gumilap 20 mm 1000 x1000 mm 18 kg 1 50 ~70 800 kg

Műszaki adatok
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