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Mjukt • Säkert • Funktionellt





UniSoft gummiplattor
UniSoft gummiplattor produceras av gran-
ulat från återvunna bildäck, detta ger ett 
ytterst hållbart och solitt resultat. UniSoft 
plattorna levereras i flera olika färger som 
kan sättas ihop till en uppseendeväckande 
design eller bara till en diskret golvyta.

Halksäkra
Vid användning av gummiplattorna mini-
meras risken för att glida och ramla, speci-
ellt vid våta golv i ingångspartier i t.ex. 
butiker där snö och regn kan komma in. 
När vädret blir bättre igen är det enkelt 
och okomplicerat att flytta bort plattorna. 
Plattorna är också väldigt bra runt en swim-
mingpool, både offentliga pooler eller 
kring de många privata badbassänger 
som bl.a. säljs till barnfamiljer. Här ger 
plattorna ett halksäkert underlag när man 
kommer upp ur vattnet med våta fötter. Plat-
torna är dessutom resistenta mot klorvatten.

Skonar ryggen
Plattorna är enkla att rengöra, och de är 
dessutom underhållsfria. De är samtidigt ett 
mycket bra alternativ till de hårda betong-
golv som fortfarande finns i många produk-
tionsverksamheter och verkstäder. UniSoft 
skonar rygg och ben effektivt hos personal 
som står mycket i arbetstiden. Därför väljer 
många att lägga en rad UniSoft plattor vid 
arbetsbordet och i fabriker.

Stötdämpande fallunderlag
Det är också populärt att använda UniSoft 
som golv vid mässor, på terrassen, altanen 
och som underlag på lekplatser. Plattorna 
är nämligen stötdämpande när man uppe-
håller sig på dem, eller olyckligtvis faller 
ned från t.ex. en rutschbana.

Varför är det bara offentliga lekplatser som 
ska säkras med gummiplattor som fallun-
derlag? Barnets lek hemma i den privata 
trädgården kan ge lika många skador som 
på den offentliga lekplatsen.

Nu kan du säkra dina barns lek hemma 
i trädgården. Skapa ett snyggt och effek-
tivt fallunderlag vid trampolinen, gungan, 
rutschbanan eller klätterstativet.

Gummiplattorna har fått en kvalitetsstäm-
pel, EN 1177:2008, eftersom de är 
godkända som fallunderlag på offentliga 
lekplatser (1 meters fallhöjd).

Fler tjocklekar, kantlister och hörn kan leve-
reras på förfrågan.

Minskar risken för fallskador

Fördelar:

• Halksäkert

• Behagligt mjuk

• Underhållsfri

• Enkel montering

• Skärs med hobbykniv

• Godkänt fallunderlag

Mått: 50 x 50 cm med 3 cm tjocklek
Färger: Grå, svart, grön och röd

Säljs i ditt lokala byggvaruhus eller din 
brädgård.
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Montering
UniSoft kan monteras på två sätt, antin-
gen förskjutet (s.k. generalskarv) eller i 
raka rader. Vi rekommenderar att arbetet 
avslutas med en list/kant för att behålla 
det färdiga resultatet.

Plattorna läggs direkt på ett plant under-
lag, t.ex. stampat grus, betongplattor, be-
tonggolv eller liknande.

För avkortning av plattorna används en 
hobbykniv och en skena. Lägg skenan 
på plattan och skär ned en bit i plattan. 
Böj plattan över en kant och skär igenom 
resten av plattan.

Montering med förskjutna plattor
Börja med att lägga en platta i ett hörn. 
Efterföljande plattor trycks tätt inpå mon-
teringspluggarna som pekar ut lägg-
ningsriktningen. Nästa plattrad påbörjas 
med en halv platta (25 x 50 cm), enligt 
ritningen. Plattorna i denna rad monteras 
genom att trycka in plattorna i montering-
spluggarna från den första raden. Monter-
ingen fortsätts på samma sätt tills att det 
önskade området är täckt.

Montering med raka rader
UniSoft gummiplattor trycks tätt inpå med 
monteringspluggarna och läggs i raka 
rader, tätt inpå varandra tills att det öns-
kade området är täckt. Eftersom raderna 
inte monteras in i varandra rekommende-
rar vi att arbetet avslutas med en list/kant.

Rengöring och underhåll
UniSoft gummiplattor är underhållsfria. 
Om det mot förmodan skulle komma mos-
sa, alger eller annat på plattorna kan de 
enkelt rensas med högtryckstvätt. Här an-
vänds enbart rent vatten utan kemikalier. 
Munstycket ska hållas minst 30 cm från 
plattorna och trycket får inte vara för högt.

Man kan också rengöra plattorna med en 
mild tvållösning och sen skölja dem med 
rent vatten. Lösningsmedel eller kemikalier 
får inte användas.
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Ideala användningsområden
• Underlag under gungor, rutschbanor, klätterstativ och trampoliner
• Kant runt sandlådan
• Terrass och balkonggolv
• Golv i förtält till en husvagn
• Kant runt swimmingpoolen
• Sittunderlag vid utflykter och lägereld
• Golv vid arbetsbord
• Golv i ingångspartier vid t.ex. butiker
• Mässgolv
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