
Inovativni igralni elementi za  

rekreacijske in doživljajske 
parke ter živalske vrtove

iz recikliranega gumi granulata 
in EPDM gume

Zagotovilo atraktivnosti in zmožnost 
različne postavitve za vaš doživljajski park

Nad vsemi EUROFLEX®- produkti se izvaja strogi  
nadzor kvalitete, hkrati pa so vsi produkti  varnostno 

testirani pri priznanih institucijah:

Helena Bezjak
EMAGO Podjetje za trgovino

Helena Bezjak s.p.
Borovci 5c, SLO-2281 Markovci

Tel. (+386) 41/570220
Faks: (+386) 2/7540084

email: info@emago.si
Spletna stran: www.emago.siMožno v setu po 4 ali 8 na 

pritisk občutljivih svetlobno 
zmožnih elastičnih plošč.

V elastično 
ploščo 
vgrajeni 
svetlobni elementi

Vaš usposobljeni EUROFLEX® - svetovalec:

ZERTIFIZIERTE FERTIGUNGSSTÄTTE

KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG
Fuchsberger Straße 4 · 29410 Salzwedel

www.kraiburg-relastec.com/euroflex

Made in Germany

EUROFLEX® Game Floor
Gibanje, hitrostna reakcija in spretnost!

Otroci se na igriv način učijo s pomočjo lastne moči ustvariti ener-
gijo, ki se nato prenese na ploščate elemente. Ta energija ustvarja 
svetlobni učinek, ki animira otroke, da se
premikajo in potrdijo posamezne točke v pravilnem barvnem  
zaporedju. Igra spodbuja otroke k teku in povečuje njihovo  
reakcijsko hitrost. Energija za delovanje svetlobnih učinkov
se ustvarja z vrtenjem ročice, ki se nahaja na vrhu polkrog-
le. Tako ena izmed plošč zasveti. Ko otrok skoči na to ploščo se  
aktivira osvetljava na drugi plošči in tako naprej. Programska  
oprema avtomatsko prilagodi hitrost posameznemu igralcu. Igra 
je tako hitrejša, če so igralci hitrejši in obratno. Polkrogla ne 
proizvaja le energijo, ampak daje uporabniku dodatno akustično 
povratno informacijo.



Prednosti in lastnosti
• Zvok se ustvarja s pomočjo ročice z mišično močjo
• ne potrebuje oskrbe z električno energijo
• nastavljiva glasnost
• USB pomnilnik za MP3 avdio datoteko v notranjosti
• na voljo živali: slon, nosorog ali enogrba kamela  (dromedar)

Z vrtenjem repa se ustvarja energija. S tem se aktivira naključna 
zvočna datoteka, kot npr. živalski zvoki, namišljen nagovor ali 
glasba. MP3 datoteka je shranjena na notranjem USB pomnilniku 
in se lahko kadarkoli enostavno zamenja.

Ti elementi se prilagodijo zaradi njihove harmonične oblike  
vsakemu okolju in tako pripomorejo k celovitosti celotnega  
kompleksa. Pritrdijo se lahko z jeklenimi sidri ali z talno ploščo.
Prav tako so zelo priljubljeni kot sedalni elementi ali kot elementi 
za omejitev določenega področja. 

Z našimi varnostnimi EPDM ploščami ni pri barvnem oblikovan-
ju prav nobenih omejitev. Izbirate lahko med množico barv in  
struktur, ter tako optimalno priključite varnostna območja k 
vašemu okolju.

Prednosti in lastnosti
•  idealno za plezanje in kot oblikovanje ali  

omejitev element za igralne površine in Igrišča
• velika barvna raznolikost
• različne velikosti
• spodbujajo otroke k igri in gibanju

Prednosti in lastnosti
• velika paleta prijaznih in močnih barv
• različne debeline za višino padca do 3,0 m
•  različne variante z bleščicami, s strukturo trave ali z 

večbarvnimi gumenimi zrnci
• tovarniško nameščeni mozniki

EUROFLEX® Living živali
Interaktivni vrhunec v vsakem doživljajskem parku in živalskem vrtu!

EUROFLEX® krogle, polkrogle & kocke
Barvni elementi za mnogotero uporabo

EUROFLEX® varnostna plošča EPDM
Atraktivna, varna in enostavna za montažo

ROAHRR!!


