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PODSTAWY ŚWIATOWYCH WYDARZEŃ

MY NIE TYLKO KŁADZIEMY NAWIERZCHNIE... MY DBAMY O TWÓJ SPOKÓJ

WYPOŻYCZENIE? ZAKUP? JAK WOLISZ

Od Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku po Grand Prix formuły 1 w Singapurze i Melbourne, koncerty rokowe i
festiwale. Wielkie gwiazdy, takie jak U2, Pearl Jam, AC/DC, Billy Joel, Elton John, Foo Fighters, Bee Gees, Paul Mc Cartney i
The Rolling Stones skorzystały z rozwiązań Profloor przy organizacji koncertów na stadionach.

WYPOŻYCZENIE

Dowolny rozmiar. Dowolna powierzchnia. Dowolny styl. Jeśli zależy Ci na wydarzeniu, które organizujesz i pragniesz, by
przebiegło ono pomyślnie - mamy do zaoferowania najlepsze systemy przenośnych podłóg i posadzek na świecie.
Nasze profesjonalne usługi obejmują inspekcję miejsca instalacji oraz porady eksperckie. Sprzedajemy. Wypożyczamy. Instalujemy.
Usuwamy. Czyścimy. Pracujemy schludnie. Dajemy nawierzchniom trawiastym wyjątkową szansę na przetrwanie dzięki
wykorzystaniu przyjaznego dla darni plastiku zamiast szybko nagrzewających się metali. Nasze produkty są tak proste w użyciu, że
ich instalację możesz śmiało powierzyć swoim dzieciom.
Instalacja i demontaż są szybkie i sprawne. Oferujemy całą paletę kolorów, które pozwolą na lepszą identyfikację wizualną
Państwa firmy bądź upodobnienie instalacji do otaczającego krajobrazu. Produkty Profloor przeznaczone do budowy
tymczasowych jezdni i wielkopowierzchniowych nawierzchni są bardziej opłacalnym rozwiązaniem niż tradycyjne metody,
takie jak tłuczeń, sklejka, stal czy aluminium.

Staramy się zapewnić ofertę, która najlepiej spełnia Państwa oczekiwania. "Suche wypożyczenie" oznacza, że Państwo
odbierają od nas parkiet, samodzielnie go instalują i zwracają do nas w celu jego wyczyszczenia. Alternatywnie proponujemy
kompleksowe usługi obejmujące dowóz, instalację, zarządzanie, usunięcie i czyszczenie... wszytko według jednej, prostej
stawki za metr kwadratowy.
ZAKUP

Jeśli organizują Państwo imprezy cykliczne, warto rozważyć zakup własnych, wyjątkowo wytrzymałych i łatwych w
konserwacji parkietów. Nasza profesjonalna kadra pomoże Państwu dokonać odpowiedniego wyboru, w zgodzie z
długoterminowymi potrzebami.

PRODUKUJEMY
Zajmujemy się nie tylko dostawą i instalacją, co jest dość rzadkie na rynku, ale również produkujemy wszystkie nasze produkty w
zakładach w Australii lub w Europie. Mogą Państwo być pewni, że otrzymają nie tylko najlepszą jakość usług, ale również
najwyższą jakość produktów.

TAK, INSTALUJEMY!

LEKKIE, A MOŻE CIĘŻKIE?

Pierwszym krokiem jest kontakt telefoniczny. Nasze bogate doświadczenie pozwala nam zadawać
odpowiednie pytania - szybko, wydajnie i precyzyjnie, by zapewnić Państwu bezproblemowe
przeprowadzenie wydarzenia.

Możemy dostarczyć i zainstalować przenośną nawierzchnię dostosowaną do wszystkich potrzeb. Od ochrony nawierzchni przed zwykłym
ruchem pieszych po największe obciążenia, takie jak instalacji drogi dojazdowej dla dźwigów i ciężarówek. Nie ma dla nas rzeczy
niemożliwych. Możemy zabezpieczyć Twoją nawierzchnię nawet przed ruchem czołgów!

Kiedy poznamy już szczegóły Państwa przedsięwzięcia, możemy polecić odpowiedni produkt.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości sugerujemy wstępną inspekcję miejsca instalacji.
Następnie przesyłamy Państwu kosztorys do akceptacji i rezerwujemy termin rozpoczęcia prac.
Wszystkie pozostałe czynności wykonamy samodzielnie.
Kiedy nadejdzie w końcu ten oczekiwany dzień, możesz na nas liczyć. Zajmiemy się
rozładunkiem, precyzyjną instalacją wybranego produktu Profloor, jego konserwacją podczas
trwania imprezy oraz sprawnym usunięciem po jej zakończeniu.
Cały obszar, na którym pracujemy, jest dokładnie sprzątany.
Oddajemy teren w takim stanie, w jakim go zastaliśmy. I gotowe.

LEKKIE

ŚREDNIE

CIĘŻKIE

NA CZYM POLEGA OCHRONA SYSTEMEM PROFLOOR?
Wszystkie nawierzchnie, wewnątrz lub na zewnątrz, gładkie i nierówne, płaskie i
krzywe - zasługują na ochronę, którą im zapewniamy. Zabezpieczamy murawy
stadionowe (lub sztuczną trawę) przed tysiącami ludźi tańczących na koncercie
lub grupkami przechadzających się lub biegających osób. Nasze instalacje
kładziemy również na drewnianych parkietach do gry w koszykówkę, na
placach zabaw i innych nawierzchniach sportowych. Ochrona przed ruchem
pojazdów jest częstym problemem, który udaje nam się rozwiązać stosując nasze
systemy każdego dnia.
Murawa stadionowa

Nawierzchnie do gier

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

WYBIERZ KOLOR DLA SIEBIE

Produkty Profloor produkowane są z najwyższej jakości polimerów, co
pozwala uzyskać maksymalną wytrzymałość i wydajność. Poddajemy je
testom odporności na ślizganie, oceniamy ich izolacyjność ogniową i
właściwości ochrony darni.

Dysponujemy szeroką gamą standardowych kolorów. Jesteśmy także w
stanie przygotować system o dowolnej kolorystyce, która będzie
współgrać z logo Państwa firmy lub istniejącymi już schematami
kolorów.

CYRKULACJA ŚWIATŁA, WODY I POWIETRZA
Przepływ powietrza

Światło
Inteligentny System Zawiasów

Bez systemu Profloor

Z systemem Profloor

Nawierzchnie sportowe i drogi dojazdowe

Ruch pojazdów

Nawierzchnia z naturalnej trawy

Odprowadzanie wody

INFORMACJE NA TEMAT OFERTY PRODUKTÓW PROFLOOR

RUCH PIESZYCH

Pro-Floor® GP

Pro-Floor® EF

Dla nawierzchni trawiastych

Imprezy masowe

n
n
n

n

n

Uniwersalne i lekkie nawierzchnie.
Zwijane: łatwe przechowywanie i transport.
Chroni trawę i inne delikatne
nawierzchnie.
Utrzymuje trawę w dobrej kondycji dzięki
przepuszczaniu powietrza, światła i wody.
Identyfikacja wizualna przedsiębiorstwa.

Typowe zastosowania:
ochrona nawierzchni trawiastych,
koncerty, parkiety taneczne,
podłoża stadionowe, ścieżki,
kampingi, wystawy, parkiety w
namiotach, tereny budowy.
.
Zabezpieczane nawierzchnie

TRAWA BŁOTO

PIACH

BETON

ŻWIR

RUCH PIESZYCH

ASFALT SYNTETYKI

<30 000 kg/m2 (statyczne)

Dostępne w kolorach: szarym, zielonym,
czarnym, czerwonym, białym, żółtym,
niebieskim i brązowoszarym.

Opracowane specjalnie do przykrycia
murawy stadionowej, pól golfowych i
hipodromów.
n Przyspiesza wzrost trawy
n Specjalny, półprzezroczysty polimer
przepuszcza światło do wewnątrz nawierzchni
n Nawet 3-krotnie dłuższy czas przykrycia trawy
niż w przypadku systemu PRO-FLOOR® EF
n Rodzaj systemu PRO-FLOOR® EF.
n

RUCH PIESZYCH

Pro-Floor® GLO

n

n

Ochrona lodu

Fosforujące płytki
współpracujące ze wszystkimi innymi
wariantami systemu RO-FLOOR®.
Dobra widoczność podczas wydarzeń
odbywających się po ciemku, do
oznaczania końca rządu siedzeń, wyjść
ewakuacyjnych i dróg dojścia do toalet.
Ładowane promieniami słonecznymi,
świeci do 4 godzin.

CARS

RUCH PIESZYCH

Pro-Floor® IPS

Fosforyzujące
n

Bez względu na rodzaj nawierzchni, charakter wydarzenia... mamy w ofercie idealny produkt, który spełni Państwa oczekiwania.

n
n
n

n

Wytrzymuje temperaturę do -10°C.
Podkładka izolacyjna (nieklejona).

Pro-Floor® MR
Podłogi garażowe
n

Lód pozostaje zamarznięty, nawet jeśli
temperatura otoczenia wynosi +20°C.
Górna warstwa wykorzystująca
system PRO-FLOOR® EF,
przeznaczenie: ruch pieszych,
krzesła, stoły i znaczne obciążenia
statyczne, takie jak samochody.

n

n

Odporny na działanie większości płynów
wykorzystywanych w pojazdach: paliwo,
oleje, płyny hamulcowe i przekładniowe
oraz środki czyszczące.
Wytrzymuje znaczne obciążenia
statyczne, jak na przykład samochody.
Pozwala utrzymywać narzędzia i ludzi w
czystych warunkach, zapobiega
gromadzeniu się błota.

Typowe zastosowania:
ochrona nawierzchni trawiastych,
koncerty, parkiety taneczne,
podłoża stadionowe, ścieżki,
warsztaty, wystawy, parkiety w
namiotach.

Typowe zastosowania:
koncerty, parkiety taneczne,
lodowiska, wystawy.

Typowe zastosowania:
ochrona nawierzchni trawiastych,
drogi, warsztaty, kampingi, wystawy,
parkiety w namiotach

Zabezpieczane nawierzchnie:

Zabezpieczane nawierzchnie:

Zabezpieczane nawierzchnie:

Zabezpieczane nawierzchnie:

TRAWA BŁOTO

TRAWA BŁOTO

<30 000 kg/m2 (statyczne)

Dostępne w półprzezroczystej,
kremowej bieli.

PIACH

BETON

ŻWIR

ASFALT SYNTETYKI

<30 000 kg/m2 (statyczne)

Dostępne w półprzeźroczystym,
kremowo-białym kolorze z domieszką
jasnej zieleni.

LÓD

<30 000 kg/m2 (statyczne)

Dostępne w kolorach: szarym, zielonym,
czarnym, czerwonym, białym, żółtym,
niebieskim. Inne kolory na żądanie.

PIACH

BETON

ŻWIR

RUCH ŚREDNICH POJAZDÓW

POJAZDY ŚREDNIE I CIĘŻKIE

POJAZDY ŚREDNIE I CIĘŻKIE

RUCH CIĘŻKICH POJAZDÓW

Pro-Track®

Pro-Tech Mats®

Pro-Zone®

Pro-Grid™

Pro-Max™

Przenośne jezdnie

Typowe zastosowania:
ochrona nawierzchni
trawiastych, koncerty, parkiety
taneczne, podłoża stadionowe,
ścieżki, kampingi, wystawy.

TRAWA

LEKKIE I ŚREDNIE POJAZDY

ASFALT SYNTETYKI

n
n

n

n

n

Lekka, przenośna droga.
Wytrzymuje obciążenie ruchem
pojazdów lekkich i średnich
Chroni naturalną trawę i inne
nawierzchnie przed zniszczeniem
spowodowanym ruchem pojazdów i
innymi znacznymi obciążeniami.
Sześciokątne płytki, które po połączeniu
tworzą równą jezdnię.
Zapewnia pojazdom swobodny i czysty
dojazd.

Sposób na szybką przeprawę
n

n

n
n

n

Umożliwia poruszanie się pojazdów
po miękkich lub bagnistych terenach.
Wytrzymuje ciężar samochodów,
vanów, ciężarówek i dźwigów.
Bardzo wytrzymały i elastyczny.
Łatwy w użyciu podczas konieczności
szybkiej przeprawy.
Przenośne, prostokątne maty,
które można ze sobą łączyć.

Wytrzymałe platformy
n

n

n

n

Może być wykorzystane jako droga
dla ciężkich, wolnych pojazdów.
Idealne rozwiązanie dla ruchu
pojazdów budowlanych po placu
budowy.
Chroni wszystkie instalacje
znajdujące się pod ziemią.
Kwadratowe płytki, które można
ze sobą łączyć, wyposażone w
krzywkowy system zamykający.

Wzmacnianie podłoża
n
n

n

n

n

Niskie koszty i wysoka trwałość.
Wykorzystywane na parkingach
samochodowych i w celu zatrzymania
erozji gleby.
Pojedyncze płytki są ze sobą łączone i
umieszczane na wstępnie
przygotowanej podstawie.
Otwory w płytkach są następnie
wypełniane kruszywem.
Na taką konstrukcję nakładane są gleba
i trawa.

Wytrzymałe jezdnie
n

n

n

n

Wytrzymuje znaczne obciążenia:
autobusy, ciężarówki i dźwigi.
Maksymalna wytrzymałość przy
zachowaniu lekkiej konstrukcji.
Może znajdować się na trawie do 3 razy
dłużej niż w przypadku paneli
aluminiowych, bez uszkodzenia darni.
Kwadratowy, modułowy kształt z
podkładką ryglującą.

Typowe zastosowania:
drogi dojazdowe, dostęp do maszyn
budowlanych, tereny budowy.

Typowe zastosowania:
koncerty, podłoża stadionowe, drogi drogi,
wystawy, parkiety w namiotach, dostęp do
maszyn budowlanych, parkingi, tereny
budowy.

Typowe zastosowania:
ścieżki, drogi dojazdowe, parkingi,
tereny budowy.

Zabezpieczane nawierzchnie:

Zabezpieczane nawierzchnie:

Zabezpieczane nawierzchnie:

Zabezpieczane nawierzchnie:

Zabezpieczane nawierzchnie:

TRAWA BŁOTO

TRAWA BŁOTO

TRAWA BŁOTO

TRAWA BŁOTO

TRAWA BŁOTO

Typowe zastosowania:
podłoża stadionowe, ścieżki, drogi
dojazdowe, warsztaty, kampingi,
parkiety w namiotach, dostęp do
maszyn budowlanych, parkingi
samochodowe, tereny budowy.

PIACH

ŻWIR SYNTETYKI

<30 000 kg/m2 (statyczne)

3 - 5 ton na koło

Dostępne w kolorach: szarym, zielonym,
czarnym, czerwonym, białym, żółtym,
niebieskim i brązowo-szarym.

Dostępne w kolorze szarym, inne
kolory na żądanie.

PIACH

ŻWIR

SYNTETYKI

5+ ton na koło

Dostępne w kolorze naturalnym oraz
czarnym, inne kolory na żądanie.

PIACH

ŻWIR

SYNTETYKI

ŻWIR

7+ ton na koło

8+ ton na koło

Dostępne w kolorze beżowym
i szarym.

Dostępne w kolorze czarnym.

Typowe zastosowania:
koncerty, podłoża stadionowe, drogi
dojazdowe, wystawy, dostęp do maszyn
budowlanych, parkingi samochodowe,
tereny budowy.

PIACH

ŻWIR

SYNTETYKI

10+ ton na koło

Dostępne w kolorach: szarym, czarnym,
żółtym i białym. Inne kolory na żądanie.

AUSTRALIA

EUROPA

AMERYKA PÓŁNOCNA

DYSTRYBUTORZY / PRZEDSTAWICIELE

Profloor Portable Flooring P/L
7 Export Drive, Brooklyn,
Melbourne, Victoria 3012
Australia

Profloor Europe B.V.
Van Hilststraat 12
NL – 5145 RL
Waalwijk
Holandia

Profloor South America
Rua Gaivota 1633
Moema
Sao Paulo

Angola
Bahrajn
Belgia
Chorwacja
Cypr
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Niemcy
Gwadelupa
Antyle Francuskie
Hong Kong
Irlandia
Włochy Kazachstan
Kuwejt
Liban

T: +61-3-9315 3411
F: +61-3-9314 3082
E: info@profloor.com.au
www.profloor.com.au

T: +31-416-74 71 13
F: +31-416-34 37 16
E: info@pro-floor.eu
www.pro-floor.com

T: +55-11-3042 0205
E: sales@profloor.net.br
www.profloor.net.br

Luxemburg
Singapur
Trinidad
Malta
Maroko
Nowa Zelandia
Polska
Portugalia
Katar
Rumunia
Rosja
Hiszpania
Turcja
ZEA
Ukraina


CAŁY ŚWIAT GRA I BAWI SIĘ NA NAWIERZCHNIACH PROFLOOR

