
 

Play Base - An Environmentally Sustainable Base System for 
Artificial Turf 
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A key component of the TisanosTM Safety Systems for 
playgrounds and recreational areas."
Play BaseTM is the world’s most eco-efficient and 
technologically advanced base system for artificial turf 
play areas."
Play Base: an interlocking panel system"
manufactured from100% ARPROTM, in closed- loop 
recyclable material. Each panel is produced individually 
for maximum precision and quality."

Play Base is engineered for long-term performance in all 
climatic conditions. The Play Base system installs 
quickly with a patented overlap joint design that 
guarantees consistent safety throughout the play 
surface. Play Base carries a 20-year warranty.
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THE IDEAL SOLUTION FOR SAFE PLAYGROUNDS 

The Tisanos system represents a technological 
advantage, safety and quality. Tisanos is a complete 
safety concept existing of Play BaseTM, an 
environmentally friendly and sustainable base system. 
Tisanos, a proven synthetic turf system. The Tisanos 
system delivers secure and reliable safety in all weather 
conditions and is cost effective to install and maintain.

QUALITY THAT EVERY PLAYGROUND AND PLAYING 
FIELD IS REQUIRED.            

Safety is the main concern for every playground and 
multi-sport field. H.I.C. (Head Injury Criterion) is the 
international safety standard for children's playgrounds 
(EN1177: 2008). The maximum height of fall of a soil 
material, the height at which the risk of a fall is 
considered acceptable. In particular, the risk of brain 
injury thereby weighs heavy. The greater the play, the 
more must the maximum drop height of the soil 
material. Higher The soil under playground equipment 
should have sufficient shock absorption properties as 
the free fall height is more than 60 cm (source: 
Keurmerk.nl). The patented design of the shock-
absorbing studs at the bottom of each Play Base panel, 
along with the unique overlapping connection system, 
are specifically designed for optimal and consistent as 
possible HIC test results. This results in a feeling of 
safety for the user, both in children and in adults. 

"
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DE IDEALE OPLOSSING VOOR EEN VEILIGE 
SPEEL- EN VALONDERGROND.
Het Playsafe systeem staat voor een technologische 

voorsprong, veiligheid en kwaliteit. Playsafe is een 

compleet veiligheidsconcept bestaande uit Play Base™, een 

milieuvriendelijk en duurzaam basissysteem, en Playsafe 

kunstgras, een bewezen kunstgras vloer. Het Playsafe 

systeem levert zekere en betrouwbare veiligheid in alle 

weersomstandigheden en is kosteneffectief om te installeren 

en te onderhouden. 

KWALITEIT DIE ELKE SPEELPLAATS NODIG HEEFT. 
Veiligheid is de belangrijkste zorg voor elke speelplaats en 

multi-sport veld. H.I.C. (Head Injury Criterion) is de internationale 

veiligheidsstandaard voor speelplaatsen (EN1177:2008). 

Deze test bepaalt het risico op hersenbeschadiging door een 

val op de ondergrond. Door toepassing van deze standaard 

kan het gevaar op een matige, ernstige of catastrofale 

hersenbeschadiging voorspeld worden. Het gepatenteerde 

ontwerp van de impactbeperkende noppen aan de onderkant 

van elk Play Base paneel, samen met het unieke overlappende 

verbindingsysteem, zijn specifiek ontworpen voor zo optimaal 

en consistent mogelijke H.I.C. testresultaten. Dit resulteert in 

een veilig gevoel voor de gebruiker, zowel bij kinderen als bij 

volwassenen.

Play Base heeft een eco-effectieve aanpak van het ontwerp, 

dat er voor zorgt dat zowel de fabrikant als de gebruikers kun-

nen genieten van de kwaliteit van de gebruikte materialen. Het 

centrale idee hierachter is dat een product zo moet zijn gemaakt 

dat het ook na het oorspronkelijke gebruik een toegevoegde 

waarde heeft.

Play Base is geproduceerd als een overlappend paneelsysteem 

met de beste kwaliteit geëxpandeerd polypropyleen, dat bekend 

staat om zijn levensduur en milieuvriendelijkheid. Na decennia 

van gebruik, kunnen de panelen gemakkelijk worden verwijderd, 

schoongemaakt en klaargemaakt worden voor een nieuw leven 

als hoogwaardig, duurzaam materiaal met minimaal gebruik 

van energie of afval. Als alternatief kunnen de panelen, als 

een-componentmateriaal, gemakkelijk gerecycled worden en 

verwerkt worden tot andere kwaliteitsproducten, zonder de 

noodzaak tot gebruik van nieuwe fossiele brandstoffen. 

Play Base is een 100% puur, niet-toxisch product dat keer op 

keer, closed-loop, gerecycled kan worden.

Belangrijkste milieuvoordelen van Play Base: 

met minder schade aan het milieu

basisconstructies

HET ECO-EFFECTIEVE ONTWERP CONCEPT

TECHNOAH BV
Helmerstraat 211

3071 AD Rotterdam
The Netherlands

Tel. 010 – 215 25 15
Fax 010 – 215 21 66

info@technoah.nl
www.technoah.nl

VAN VLIET BUITENRUIMTE B.V.
Postbus 57

Harmelen 3480 DB
Nederland

Tel. 0348 - 68 82 22
Fax 0348 - 68 82 42 

info@vanvlietbv.nl
www.vanvliet-groenvoorzienitng.nl

Playsafe, het kunstgras valondergrondsysteem 
voor duurzame veiligheid op speelplaatsen en 
sportvelden.
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TISANOS THE SYSTEM: CHARACTERISTICS 

Performance                                                             
Tisanos been developed as games and sports surface 
with a high degree of safety, year after year, in all 
weather conditions. 

Environment                                                                    
The Tisanos system consists of 100% non-toxic 
materials. The Play Base component is made from 
100% recyclable material and is tested to the world's 
most stringent environmental standards. 

Drainage                                                                  
The beneficial vertical and lateral drainage capacity 
Tisanos system. 

Design                                                                   
The Tisanos system not only provides shock 
absorption, but also is a thermal insulation layer and 
drains a closed base construction. 

"
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Installation                                                              
The Tisanos system is a very stable system that can 
be. Installed in virtually any climate Tisanos systems 
are installed with a maximum precision and by using a 
single layer patented Play Base system 

Quality                                                             
Tisanos components gefrabiceerd in ISO certified 
factories, do not diminish in quality and are resistant to 
bacteria, fungi and chemicals. 

Construction                                                             
Tisanos produced components in ISO certified factories, 
do not diminish in quality and are resistant to bacteria, 
fungi and chemicals. 

"
"

artificial turf  

Play Base 50 

Geo textile 

Sand layer 
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ARTIFICIAL TURF 

The Tisanos system consists of artificial grass in 
combination with Play Base. The Tisanos system is 
specially designed for safety, comfort and durability. 
Tisanos polypropylene turf is made from 100% non-
toxic materials and offers a more natural playing 
surface than, say, rubber tiles or rubber wet poor. 

"

           

By making use of the Tisanos system is used there is a 
great fall protection is achieved. Tisanos the system also 
ensures excellent drainage allowing the grass dry and 
playable remains even under bad weather conditions. 
Tisanos turf is filled with special quartz sand that 
creates stability and energy absorption and protects 
against fire by accident or possibly vandalism. 

Play Base™
technologisch geavanceerd basissysteem voor kunstgras 

speelplaatsondergronden en multi-sport velden.

Play Base is een onderling te verbinden paneelsysteem, gemaakt 

paneel wordt individueel geproduceerd om te zorgen voor 

maximale precisie en kwaliteit. Play Base is ontwikkeld voor 

langdurige prestatie onder alle weersomstandigheden. Play 

Base kan als onderdeel van Playsafe snel worden geïnstalleerd 

door middel van een gepatenteerd verbindingsysteem dat een 

consistente veiligheid garandeert over het gehele oppervlak. 

Play Base heeft een garantietermijn van 20 jaar.

Play Base 24

Paneel grootte – netto dekking: 1,6m2

Play Base 24HD

Paneel grootte – netto dekking: 1,6m2

Play Base 38

Paneel grootte – netto dekking: 1,8m2 

Play Base 50HD

Paneel grootte – netto dekking: 1,8m2

Play Base 50

Paneel grootte – netto dekking: 1,8m2

Het Playsafe systeem bestaat uit Playsafe kunstgras in 

combinatie met Play Base. Het Playsafesysteem is speciaal 

ontwikkeld voor veiligheid, comfort en duurzaamheid. Playsafe 

polypropyleen kunstgras is gemaakt van 100% niet-giftige 

materialen en biedt een veel natuurlijker speelondergrond 

dan bijvoorbeeld rubber tegels of een gietvloer. Door 

de toepassing van Play Base als onderlaag wordt een 

uitstekende valbescherming bereikt. Tevens garandeert het 

Playsafe systeem een zeer goede drainage waardoor het 

gras droog en goed bespeelbaar blijft, zelfs onder slechte 

weersomstandigheden. Playsafe kunstgras is gevuld met 

speciaal kwartszand dat zorgt voor stabiliteit en energie 

absorptie en beschermt tegen brand door een ongeluk of 

vandalisme.

SPECIFICATIES

Playsafe kunstgras

Zand infill

Playsafe kunstgras is verkrijgbaar in verscheidene kleuren

Rood

Blauw

Wit

�
�

Prestatie
Playsafe is ontwikkeld als speel- en sportondergrond met een 

hoge veiligheidsgraad, jaar na jaar, in elke weersomstandigheid.

 
Milieu
Het Playsafe systeem bestaat voor 100% uit niet-toxische 

materialen. De Play Base component is gemaakt van 100% 

milieunormen.

Drainage
De verticale en laterale drainage capaciteit van het Playsafe 

ondergrond. 

Ontwerp
Het Playsafe systeem zorgt niet alleen voor schokabsorptie, 

maar is tegelijkertijd ook een thermische isolatielaag en een 

drainagelaag die over zowel een open als over een gesloten 

basisconstructie te installeren is.

Installatie
Playsafe is een zeer stabiel systeem, dat in vrijwel elk 

klimaat geïnstalleerd kan worden. Playsafe systemen worden 

geïnstalleerd met een maximale precisie en door gebruik te 

maken van een éénlaags gepatenteerd Play Base systeem. 

Kwaliteitsgarantie

gecertificeerde fabrieken, nemen niet af in kwaliteit en zijn 

bestand tegen bacteriën, schimmels en chemicaliën.

Constructie
Het Playsafe systeem kan worden geïnstalleerd op elke 

geschikte basisconstructie, waaronder beton, steen, asfalt, 

compact zand of grind. Een voorbeeld doorsnee van de 

constructie met zand is op de afbeelding hieronder te zien.

Geotextiel

Beton, asfalt, zand of 
granulaat constructie

EIGENSCHAPPEN

Tisanos artificial turf: 

Specifications                                                               
* 100% PP or 100% PE                                               
* Piel height: appr. 22mm +/- 10%                                 
* Total thickness: appr. 24mm +/- 10%                               
* Total weight appr. 1.810 gr/m2 +/- 10%  
* Roll width 400/410cm                            
* Roll lenght 25-35m1                  

Sand infill 

Specifications                                                                                             
* Washed and dried quartz sand (80% round)    
* Particle size: 0,5 - 1,0mm or 0,6 - 1,2mm   
* Quantity 17-22kg/m2                        

Tisanos turf is available in different colors 

Green 

Red 

Blue              

Yellow              

White 
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Play BaseTM: a technologically advanced basic system 
for playground surfaces and synthetic turf multi-sport 
fields. Play Base is a panel system interconnect, every 
panel is individually produced to ensure maximum 
precision and quality.

Play Base TM is designed for long-lasting performance in 
all weather conditions. Play Base can be installed by 
means of a patented connection system that ensures a 
consistent security over the entire surface. Play Base 
has a warranty of 20jr. 

Play Base™
technologisch geavanceerd basissysteem voor kunstgras 

speelplaatsondergronden en multi-sport velden.

Play Base is een onderling te verbinden paneelsysteem, gemaakt 

paneel wordt individueel geproduceerd om te zorgen voor 

maximale precisie en kwaliteit. Play Base is ontwikkeld voor 

langdurige prestatie onder alle weersomstandigheden. Play 

Base kan als onderdeel van Playsafe snel worden geïnstalleerd 

door middel van een gepatenteerd verbindingsysteem dat een 

consistente veiligheid garandeert over het gehele oppervlak. 

Play Base heeft een garantietermijn van 20 jaar.

Play Base 24

Paneel grootte – netto dekking: 1,6m2

Play Base 24HD

Paneel grootte – netto dekking: 1,6m2

Play Base 38

Paneel grootte – netto dekking: 1,8m2 

Play Base 50HD

Paneel grootte – netto dekking: 1,8m2

Play Base 50

Paneel grootte – netto dekking: 1,8m2

Het Playsafe systeem bestaat uit Playsafe kunstgras in 

combinatie met Play Base. Het Playsafesysteem is speciaal 

ontwikkeld voor veiligheid, comfort en duurzaamheid. Playsafe 

polypropyleen kunstgras is gemaakt van 100% niet-giftige 

materialen en biedt een veel natuurlijker speelondergrond 

dan bijvoorbeeld rubber tegels of een gietvloer. Door 

de toepassing van Play Base als onderlaag wordt een 

uitstekende valbescherming bereikt. Tevens garandeert het 

Playsafe systeem een zeer goede drainage waardoor het 

gras droog en goed bespeelbaar blijft, zelfs onder slechte 

weersomstandigheden. Playsafe kunstgras is gevuld met 

speciaal kwartszand dat zorgt voor stabiliteit en energie 

absorptie en beschermt tegen brand door een ongeluk of 

vandalisme.

SPECIFICATIES

Playsafe kunstgras

Zand infill

Playsafe kunstgras is verkrijgbaar in verscheidene kleuren

Rood

Blauw

Wit

�
�

Prestatie
Playsafe is ontwikkeld als speel- en sportondergrond met een 

hoge veiligheidsgraad, jaar na jaar, in elke weersomstandigheid.

 
Milieu
Het Playsafe systeem bestaat voor 100% uit niet-toxische 

materialen. De Play Base component is gemaakt van 100% 

milieunormen.

Drainage
De verticale en laterale drainage capaciteit van het Playsafe 

ondergrond. 

Ontwerp
Het Playsafe systeem zorgt niet alleen voor schokabsorptie, 

maar is tegelijkertijd ook een thermische isolatielaag en een 

drainagelaag die over zowel een open als over een gesloten 

basisconstructie te installeren is.

Installatie
Playsafe is een zeer stabiel systeem, dat in vrijwel elk 

klimaat geïnstalleerd kan worden. Playsafe systemen worden 

geïnstalleerd met een maximale precisie en door gebruik te 

maken van een éénlaags gepatenteerd Play Base systeem. 

Kwaliteitsgarantie

gecertificeerde fabrieken, nemen niet af in kwaliteit en zijn 

bestand tegen bacteriën, schimmels en chemicaliën.

Constructie
Het Playsafe systeem kan worden geïnstalleerd op elke 

geschikte basisconstructie, waaronder beton, steen, asfalt, 

compact zand of grind. Een voorbeeld doorsnee van de 

constructie met zand is op de afbeelding hieronder te zien.

Geotextiel

Beton, asfalt, zand of 
granulaat constructie

EIGENSCHAPPEN

Play Base 24                                
HIC Value Tisanos concept: 1,4m1                                      
Thickness: 24mm (+/- 1,0mm)                          
Panel size : net. cover 1,6m2              
Panel length: 1.468mm (+/-5,0mm)         
Panel width: 1.155 (+/1 4,0mm)           
Panel weight: 1.250 gr (+/-6%)              
Tensile strength: 520 Pka 

Play Base 24HD                              
HIC Value Tisanos concept: 1,6m1                                      
Thickness: 24mm (+/- 1,0mm)                          
Panel size : net. cover 1,6m2              
Panel length: 1.468mm (+/-5,0mm)         
Panel width: 1.155 (+/1 4,0mm)           
Panel weight: 1.881 gr (+/-6%)              
Tensile strength: 1050 Pka 

Play Base 38                                   
HIC Value Tisanos concept: 2,2m1                                               
Thickness: 38mm (+/- 2,0mm)                          
Panel size: net. cover 1,8m2                
Panel length : 2.000mm (+/-10,0mm)         
Panel width: 950 (+/1 5,0mm)            
Panel weight: 1.856 gr (+/-10%)              
Tensile strength: 510 Pka 

Play Base 50 HD                                  
HIC Value Tisanos concept: 3,1m1                                               
Thickness: 38mm (+/- 2,0mm)                          
Panel size: net. cover 1,8m2                
Panel length : 2.000mm (+/-10,0mm)         
Panel width: 950 (+/1 5,0mm)            
Panel weight: 2.700 gr (+/-10%)              
Tensile strength: 840 Pka 

Play Base 50                                       
HIC Value Tisanos concept: 2,7m1                                               
Thickness: 38mm (+/- 2,0mm)                          
Panel size: net. cover 1,8m2                      
Panel length : 2.000mm (+/-10,0mm)         
Panel width: 950 (+/1 5,0mm)                 
Panel weight: 2.055 gr (+/-10%)              
Tensile strength: 510 Pka 

HIC-Value versus product in M1
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THE ECO-EFFECTIVE DESIGN CONCEPT 

Play Base is produced as an overlapping panel system 
with the best quality expanded polypropylene, which is 
known for its durability and environmental friendliness. 
After decades of use, the panels can be easily 
removed, cleaned and prepared for a new life as a high-
quality, durable material with minimal use of energy or 
waste. Alternatively, the panels can be easily recycled 
as a 1-component material, and be processed into 
other quality products without the use of fossil fuels, 
new. Use 

"

Unique selling points of Play Base:         

* Performance for a longer period.                                 
* A safe and a nice play area for the children playing or 
users.                                                                       
* Warranty period of up to 20 years. * Play Base to 
install. Easy and simple                                               
* Play Base is manufactured in an ISO14001 certified 
Dutch factory. Constant quality is guaranteed.            
* Play Base can be installed over hard and soft 
surfaces.                                                                   
* Play Base does not absorb moisture and drains 
horizontally and vertically. 

"
Key environmental benefits of Play Base:                      
* 100% “closed Loop” recyclable                       
* 100% niet-toxic                                                       
* 100% lead free                                                             
* 100% polypropylene                                                   
*  Tested in accordance with DIN, Swiss ESSM 
environmental standards and EN1177: 2008                                                      
* No waste costs or environmental consequences with 
less damage to the environment.                                             
* Less fuel costs during transport  

"
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CRADLE TO CRADLE CERTIFICATE 2014-2015 

"

LICENSED MARKS:

Cradle to Cradle CertifiedCM Silver

THE LICENSED MARKS IDENTIFIED ABOVE MAY BE LICENSED TO:

Brock International

FOR THE BELOW LISTED CERTIFIED PRODUCTS ASSOCIATED WITH THE NAME:

PlayBase™ Expanded Polypropylene 
Underlayment Panels

Cradle to Cradle Products Innovation Institute

ISSUE DATE

CERTIFICATION #
21 September 2014

EXPIRATION DATE2142
20 September 2015

Assessor: Jay Bolus, McDonough 
Braungart Design Chemistry

Only the following products are considered Certified Product(s) within 
the scope of this certification and the associated Trademark License 
Agreement:

PlayBase Expanded Polypropylene Underlayment Panels

Certified under Version 2.1.1 of the Cradle to Cradle CertifiedCM Product Standard
Use of Licensed Marks is subject to terms and conditions of the C2CPII Trademark License Agreement and Trademark Use Guidelines.
Cradle to Cradle CertifiedCM is a certification mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute
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Tisanos dealer information:


