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HabiStad Rubber Giet-
vloeren zijn:
• Valdempend
• Veilig
• Visueel aantrekkelijk
• Waterdoorlatend
• Onderhoudsarm
• Antislip
• Naadloos (geen tegels)
• Geluidsabsorberend
• Vandalismebestendig
• Overal toepasbaar
• Slijtvast
• Duurzaam
• UV-bestendig
• Eenvoudig aan te 

passen en/of uit te 
breiden

• Kleurrijk

Een vloer om op te vallen

HabiStad Rubber Gietvloeren kunnen worden aangebracht als 
valdempende ondergrond. De slijtvaste en UV-bestendige vloer 
bestaat uit twee gegoten lagen en is overal aan te brengen. De 
vloeren zien er fraai uit, en hebben lage onderhoudskosten en een 
lange levensduur. HabiStad Rubber Gietvloeren voldoen aan de 
strenge NEN 1177 veiligheidsnorm 

Verwerking
Hoewel aan de buitenkant geen verschil is te zien, is geen HabiStad 
Rubber Gietvloer hetzelfde. Het verschil zit in de onderlaag, waarvan 
de dikte wordt aangepast aan de mate waarin behoefte is aan 
valdemping. Met andere woorden bij hoge speeltoestellen is een 
grotere valdemping noodzakelijk dan bij lage toestellen. HabiStad 
adviseert opdrachtgevers over de gewenste dikte van de ondervloer 
op basis van de NEN 1177 norm. Als maximale valhoogte wordt 3 
meter aangehouden. Het aanleggen van een HabiStad Rubber 
Gietvloer is alleen mogelijk bij droog weer en een temperatuur van 
minimaal 10 graden Celsius.

Afnemers
Overheden, scholen, kinderdagverblijven, pretparken, campings, etc.
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De opbouw van HabiStad 
Rubber Gietvloeren:

Op de bestaande ondergrond wordt 
een zandbed met een dikte van 10 
tot 15 centimeter aangebracht.

Hierop komt een fundering van 
puingranulaat.

Op het puingranulaat komt een 
onderlaag van polyurethaan 
gebonden SBR-rubbergranulaat met 
een dikte die afhankelijk is van de 
valhoogte van het speeltoestel.

Op de onderlaag komt een toplaag 
van EPDM rubbergranulaat

Kleuren
HabiStad Rubber Gietvloeren geven vanwege de vele kleuren 
waaruit kan worden gekozen een extra dimensie aan een 
speellocatie, plein of tuin. Kleuren kunnen separaat of gemixt 
worden aangebracht. Er is zijn 24 standaardkleuren. Ook is het 
mogelijk afbeeldingen, figuren en logo’s in de vloer te 
verwerken.

Levensduur en onderhoud
De levensduur van HabiStad Rubber Gietvloeren is afhankelijk 
van het gebruik 10 tot 15 jaar. De valdempende waarde blijft 
gedurende al die jaren volledig behouden. Het onderhoud 
beperkt zich tot één keer per jaar schoonspuiten met een 
hogedrukreiniger. HabiStad kan dit onderhoud op basis van 
een onderhoudscontract verzorgen. 

Aanvullende werkzaamheden
Desgewenst verzorgt HabiStad ook weg- en werkterrein-
afzettingen die noodzakelijk zijn in de periode dat een vloer wordt 
aangelegd.

Milieuvriendelijk
SBR rubbergranulaat wordt gemaakt van gerecycled rubber. De 
toplaag bestaat uit UV bestendig en hoogwaardig EPDM 
rubbergranulaat. Deze combinatie maakt de vloer duurzaam en 
milieuvriendelijk.
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