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Top Cover Play
Doe het zelf gietrubber - Het meest 

voordelige systeem op de markt

Speeltuigen, kinderspeeltuinen en allerlei randopvullingen 

in de tuin, op groendaken enz…

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

Decoratieve veilige oplossingen met een groot schok- 

absorptie vermogen. Duurzaam door 100 % hergebruik van 

verwerkte heftruckbanden.

Biedt oplossingen daar waar klassieke rubber tegels niet 

gebruikt kunnen worden. 

Afgraven

Mengen

Gieten

Willekeurige  

vormen vullen

VOORDELEN

• Snel zelf gegoten; géén dure externe diensten of service 

nodig

• Géén speciale nivellering nodig; wortels worden overgoten. 

• Sterk waterdoorlatend; géén plassen meer rond het speeltuig

• Géén bekisting nodig; alle willekeurige vormen kunnen 

gegoten worden

• Weerstaat alle weersomstandigheden; blijft altijd zacht

• Elk rubberdeeltje is ingekapseld.

• Kan perfect bij vochtige, warme of koude omstandigheden 

gegoten worden. 

• Op te vullen met wit zand; houdt de katten buiten.

• Herstelbaar

• Opnieuw recycleerbaar.

• Optie: Kleuren verkrijgbaar op speciale aanvraag.



Wij upcyclen rubber voor 

een beter milieu.
De bedrijfsfilosofie van Ecorub is 
gebaseerd op een diepgeworteld geloof 

in duurzame ontwikkeling, waarbij 

respect voor de mens en het milieu 

centraal staan. Ecorub produceert al haar 

goederen op milieuvriendelijke wijze.

Bezoek ecorub.com en ontdek nog meer 

ecologisch verantwoorde producten.

3
NIEUW PRODUCT 

VERWERKT ZONDER 

VERSPILLING

2
UPCYCLING 

VAN VERSLETEN BANDEN

1
BANDEN WORDEN 

BEWERKT TOT 

STROKEN RUBBER

100%
UPCYCLING VAN RUBBERBANDEN 

(AUTO, HEFTRUCK & VLIEGTUIG) 

IN BELGIE 

VOORBEELD MET WIT ZAND VERSCHILLENDE KLEURENTRAMPOLINE AFWERKING

PLAATSING:

• Grond eenvoudig afgraven tot op de gewenste diepte (minimum 5 cm).

• Hoeft niet perfect horizontaal afgegraven te worden; geen nivelleringwerken.

• Wortels en onregelmatigheden laten zitten; gewoon overkappen.

• Rubber mengen met lijm, gieten en gelijk strijken.

• Dikte waarop het gelegd kan worden is onbeperkt; droogt even snel

• Bespeelbaar na 24 uren

BESCHIKBAARHEID: BIG BAGS

kg oppervlakte dikte

500 20 m² 5 cm

250 20 m² 5 cm

100 20 m² 5 cm


