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RUBBER TEGELS introductie: !!
Tisanos rubber veiligheidstegels 
voldoen aan de eisen die worden 
gesteld door het besluit Veiligheid 
Attractie-en Speeltoestellen 
omschreven in de EN 1177.  !
Dit besluit eist dat de tegels een 
kritische valhoogte hebben. De 
zogenaamde HIC-waarde. De 
gestelde eis is gericht op de 
beperking van hoofdletsel bij een 
eventuele val van het speeltoestel. !
De leverancier verklaart hierbij dat    
alle rubber producten op 
verantwoorde en milieu- 
vriendelijke wijze worden 
geproduceerd. !
Garantie: 
Tisanos rubber tegels worden 
volgens  een uitgekiend en 
gecontroleerd productieproces 
gefabriceerd, de juiste verhouding 
Polyurethaanlijm en schoon rubber 
granulaat garanderen de hoogst 
haalbare kwaliteit. !
De leverancier  geeft 1 jaar 
garantie op productiefouten, de 
uiteindelijke levensduur hangt sterk 
af van het gebruik en locatie, 
gezien de ervaringen en 
testresultaten kan men spreken over 
enkele jaren (vandalisme 
uitgesloten). !!!!!

!
Bedrijfsnaam	 	 	 : Technoah BV 
Uw contact persoon	 	 : Danny Coert 
E mail	 	 	 	 : danny.coert@technoah.nl 
Postbus		 	 	 : 24007 
Postcode en plaats	 	 : 3007 DA  Rotterdam 
Mobiel	 	 	 	 : 06-223 83 093 !
Telefoon	 	 	 : 010-215 25 15 
Fax	 	 	 	 : 010-215 21 66  !

Terugnamegarantie: de leverancier 
neemt de afgeschreven rubber 
tegels(tegen de op dat moment 
geldende tarieven) terug om 
vervolgens op milieuvriendelijke 
wijze wederom gerecycled te 
worden. !
Kwaliteiten: 
SBR: Styrol-Butadien rubber. 
De basiskwaliteit is SBR, wordt UV- 
en Ozonbestendig gemaakt d.m.v. 
de Polyurethaanlijm. De kleur van 
de rubber tegels wordt bepaald 
door een gekleurde lijm  
Polyurethaanlijm, de rubber korrels 
zijn dus alleen aan de buitenkant 
gekleurd. !
EPDM: Ethyleen-Propyleen Dieen 
Monomeer De SBR rubber tegels 
kunnen uitgevoerd worden met 
een gekleurde EPDM toplaag, de 
epdm korrels zijn door en door van 
kleur en zeer goed UV- en 
ozonbestendig. !
De rubber tegels worden vanaf 
45mm standaard met een pen/gat 
verbinding uitgevoerd. 
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RUBBER TEGELS programma: A (SBR) 

afmetingen 
[mm]

aantal per pallet 
[m2]

Kritische Valhoogte   
(HIC EN1177)

kleur kleur

500 x 500 x 25 40 N/A zwart

“ “ “ rood

“ “ “ groen

500 x 500 x 45 35 1,6 zwart

“ “ “ rood

“ “ “ groen

500 x 500 x 70 25 2,4 zwart

“ “ “ rood

“ “ “ groen

500 x 500 x 75 25 2,5 zwart

“ “ “ rood

“ “ “ groen

0

0,6

1,2

1,8

2,4

3

45mm 70mm 75mm

2,52,4

1,6

Kritische valhoogte (in meter)  
bij HIC 1000 (volgens EN1177) 



De 25mm tegels worden veel toegepast door particulieren. Voor professioneel gebruik 
raden wij deze tegels af, geen geteste valhoogte en geen pen/ gat verbinding, ook de 
verwerking op een zachte ondergrond is praktisch niet mogelijk. Voor tuincentra of doe het 
zelf bouwmaterialen winkels is het een ideaal product. Simpel en makkelijk te verkopen. !
De 45mm tegels worden veel toegepast onder speeltoestellen in een openbare ruimte, 
door de gunstige valhoogte van 1,6m1 is het de meest toegepaste rubber tegel in 
Nederland. De pen/ gat verbinding zorgt ervoor dat de tegels na verwerking op hun plaats 
blijven liggen en dat de tegels enigszins tegen vandalisme beschermt zijn. 

500 x 500 x 25mm in standaardkleuren, zwart, rood en groen 

500 x 500 x 45mm in standaardkleuren, zwart, rood en groen 

toepassing: balkons, tuinen, daken 
op de camping, speelplaatsen  
voor particulier gebruik 
geen HIC-waarde  
geen pen/ gat verbinding 
ideale retail rubber tegel 
goed waterdoorlatend

toepassing:, balkons, tuinen op 
daken, onder openbare 
speelplaatsen etc. 
voor professioneel gebruik 
gunstige HIC-waarde  
pen/ gat verbinding 
goed waterdoorlatend



De 70 en 75mm tegels worden vrijwel alleen maar toegepast onder speeltoestellen waar 
een hogere Valhoogte van toepassing is. Door de gunstige valhoogtes van 2,4m1 en 2,5m1 
in combinatie met een aantrekkelijke prijs wordt vaak voor deze tegel gekozen. De tegels 
zijn standaard uitgevoerd met een pen/gat verbinding. !
Rubber grastegel: nieuw in het assortiment: rubber grastegel in de maten 1000x1000x65mm, 
een HIC-Waarde van 2,6m1, zeer geschikt onder schommels, duikelrekken of aan het einde 
van een glijbaan. Het gras kan in de uitsparingen doorgroeien, geen kale lelijke plekken 
dus. 

RUBBER 500 x 500 x 70 0of 75mm in standaardkleuren, zwart, rood en groen 

toepassing:, onder openbare 
speelplaatsen  
voor professioneel gebruik 
gunstige HIC-waarde  
inhaak verbinding 

1.000 x 1.000 x 65mm (HIC-waarde 2,6m1) in standaardkleuren, zwart, rood en groen 

toepassing:, balkons, tuinen op 
daken, onder openbare 
speelplaatsen etc. 
voor professioneel gebruik 
gunstige HIC-waarde  
pen/ gat verbinding 
goed waterdoorlatend

nieuw !
rubber grastegel
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