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Prestasjon & Sikkerhet: F24 skaper en kunstig 
bane som føles og spiller som naturlig gress, og 
gir samme grad av trygghet som naturlig gress 
av stadiakvalitet. 

Miljø: F24 er laget av 100% reresirkulerbart 
materiale i et ISO sertifisert produksjonsanlegg 
og er således autorisert for verdens mest strenge 
miljøstandarder.  

Drenering: F24s vertikale og laterale 
dreneringskapasitet resulterer i en pålitelig 
og effektiv dreneringsbane mens den også 
håndterer regnvann.  

Design: F24 er et varmeisolerende og 
drenerende lag som kan installeres over 
ugjennomtrengelige underlag, og eliminerer slik 
risikoen for frost og behovet for kostbare laterale 
dreneringssystem under banen.

Installering: F24 panelene installeres med 
maksimal presisjon ved bruk av et patentert 
låsesystem, slik at det ikke er behov for limbånd 
eller tape. F24 er det mest formstabile system 
produsert i verden og kan installeres i så godt 
som alle værforhold. En typisk bane i full 
størrelse installeres på bare 2 dager. 

20 års garanti: F24 forandrer seg ikke med 
tiden, så flere år med prestasjon er garantert. Det 
betyr virkelig sjelefred for installatør og kunde. 

Kvalitet som hver 
bane trenger

Vår Forpliktelse til Spillet.

Brock ble etablert i 1998 for å levere innen 
sportsutstyrsmarked og kustige baner, og har 
utviklet en rekke produkter som forbedrer 
sportslige prestasjoner, sikkerhet og spillets 
kvalitet. Vår sportspolstring brukt i beskyttende 
sportsklær og utstyr ble bevist å redusere 
kroppstemperaturen og å hjelpe idrettsutøverne 
å holde seg kjøligere og komme seg raskere. Våre 
Performance Base teknologier for kunstgress 
har blitt brukt med hell til forskjellige nivåer, fra 
profesjonelt til student, og ned til barneliga i den 
lokale parken, og har vist seg å resultere i baner 
som er mer pålitelige, tryggere å spille på og 
reduserer innvirkningen på miljøet. 
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Det er ikke bare et konsept, det er en forpliktelse. Brock Performance Base F24 teknologien for kunstgress 

fortsetter forpliktelsen å oppnå finest mulig spilloverflate: Å opprettholde en idrettsutøvers prestasjon ved å 

etterligne en naturlig gressoverflate som er like trygg å spille på som en naturlig gressoverflate av høy kvalitet; 

Å forbedre banens design og prestasjon samtidig som innvirkningen på miljøet reduseres; Å tåle en raskt 

drenerende bane gjennom tiår i bruk, selv i de verste stormer; Å gi våre klienter et øko-effektivt materiale slik at 

de kan konstruere for planeten; Og å bruke teknologi for å utvikle seg fra hybride sammensetninger til å bygge 

avanserte systemer som fungerer i harmoni med hverandre og i harmoni med naturen selv. 

Etter flere år med forskning, erfaring på fagområdet, og samarbeid mellom personer fra hvert fag i industrien, 

introduserer Brock Performance Base F24 det mest avanserte grunnsystemet for kunstgress i verden i dag. 

Brock tilnærmingen



Det Øko-effektive dsign konseptet

Brock bruker en øko-effektiv tilnærmingsmåte som tillater produsenter og forbukere å ha glede av kvaliteten på materialene 

som er brukt i et produkt. Den sentrale ideen bak dette konseptet er at et produkt må skapes på en slik måte at det blir en 

eiendel etter at det blir tatt i bruk, og ikke en gjeld. Performance Base F24 produseres i et panellåsesystem med utvidet 

polypropylen av høyeste kvalitet, velkjet for sitt lange liv og miljøsikkerhet. Etter tiår i bruk kan panelene lett fjernes, 

rengjøres og være klar til å begynne sitt neste liv som et varig kvalitetsmateriale med minimal bruk av mer energi eller avfall. 

Alternativt som et  monokomponent materiale, og panelene kan lett resirkuleres og omgjøres til andre kvalitetsprodukter og 

eliminere behovet for nytt fossilt brensel. Ulikt mange industrielle materialer er våre ikke et hybrid materiale, en blanding 

av komponenter som er vanskelige eller umulige gjenvinne etter deres nåværende liv og som unngåelig ender opp med å bli 

brent på en fyllplass. F24 er istedet et rent ikke-giftig produkt som kan brukes til resirkulering gang på gang.  

Forestill deg en verden hvor 
alle produkter er designet i tråd 
med dette konseptet

100% resirulerbart

100% ikke giftig

100% uten bly

100% ren polypropylen

Autorisert i henhold til DIN og 
Sveitsiske ESSM miljøstandarder

Ingen fyllplassavgifter eller 
konsekvenser for miljøet

Tillater en forenklet 
grunnkonstruksjon med mindre skade 
på det naturlige miljøet

Mindre transportering og CO2 utslipp 
enn tradisjonelle grunndesign
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“Å eliminere konseptet avfall betyr 
å konstruere produkter og systemer 
helt fra begynnelsen på forståelsen av 
at avfall ikke eksisterer. “

McDOnOUgh - BrAUngArt



Brock ADR™ technology  
- evnen til å gi en rask og naturlig 
spilleoverflate med den unike 
kapasiteten at den absorberer 
støt med tung belastning for et 
tryggere spillemiljø.

Performance Base F24 
materialet er lett i vekt, 
moststandsdyktig mot  
bakterier og tilbyr en stabil 
isolerende grunnstruktur 
gjennom hele banen. 

Et kanalsystem i flere 
retninger støpt inn i  
hvert panel for jevn og  
rask drenering. 

Performance Base F24  
passer for å forbedre alle 
typer kunstgress for alle  
typer idrettsbruk.  

Vitenskapen å oppnå  
følelsen av naturgass på  
en kunstig overflate

Støtabsorberende pistoler på 
hver paneloverflate gir optimal 
idrettsprestasjon med minimal 
deformering og uten å  
ofre sikkerheten. 
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Brock International har konstruert 
Performance Base F24 for den mest 
mulig avanserte og toppmoderne 
kunstgressbane. De har vært inspirert 
av et revolusjonært konsept i utforming, 
ledet av en kvalifisert gruppe designere av 
idrettsbaner, idrettsdirektører, ingeniører, 
biomekanikere, forskere og laboratorier for 
idrettsforskning. 



Prestasjon & Trygghet – Vi holder det Naturlig

Brocks Advanced Dynamic response er nøkkelen til Performance Base F24s spillbarhet og trygghet. 
Den er skapt gjennom unik tredimensjonal ingeniørvirksomhet på hvert panel, og Brock leverer slik en 
spilleoverflate som føles naturlig under foten i tillegg til en grad av trygghet som kan sammenliknes 
med naturlig gress i stadia-kvalitet.

Ulikt underlagssystem av gummi eller forsterket skum er ikke F24 humpet eller områdeelastisk, 
som ikke bare føles unaturlig, men også skaper søle og overflatevibrasjoner som er skadelige for 
leddbånd og ledd. Performance Base 24 er unik på den måten at den restitueres fra støt først etter at 
belastningen har forlatt overflaten, og skaper slik en naturlig dynamisk respons på belastningen av en 
løpende idrettsutøver. 

Støtabsorbering
F24 deformeres kun i liten grad når støtet forekommer; den absorberer 
støtet ved å dytte energi i flere retninger gjennom systemets overflate. Dette 
gir et system med overlegen støtdemping med minimaldeformering av 
overflaten for optimalisert spillbarhet. 

hIc er en måling som brukes til å fastsette sannsynligheten for en 
hodeskade. F24 gir bedre hIc resultater enn ethvert annet system, men ofrer 
ikke spillbarheten. De mest respekterte sportsledelser i verden har anerkjent 
Performance Base systems økte prestasjon og trygghet som en stor fordel for 
både den profesjonelle utøver og ungdom.   

Drenering – rask & forutsigbar

Med en vertikal dreneringsrate på over 15,000mm 
i timen, og en lateral transitivitetsrate på mer 
enn 10 ganger det et underlag av stein har, 
er Performance Base F24 et svært effektivt 
dreneringssystem som kan forenkle eller eliminere 
behovet for komplekse og kostbare rørsystem 
under banen. Vårt patenterte design overfører 
vann vertikalt til panelets dreneringskanaler, 
og beveger vann raskt til siden under panelet 
til drensgrøftene i som ligger i omkrets. Den 
vertikale og laterale drenering i Performance Base 
er bedre enn gresset i selg selv, og sikrer en tørr 
baneoverflate og maksimalt teppestabilitet. 

ADR™: En annen 
prestasjonsinnovasjon fra Brock 

Hvert F24 panel har 800 drensgrøfter  
støpt inn i det for rask og  
forsvarlig drenering. 

F24 kan installeres over 
ugjennomtrengelige eller 
gjennnomtrengelige grunnlag.  
Brocks unike FreeFlow™ design 
beveger vann raskt og forutsigbart  
til banens dreneringssystem.

Sett ovenfra

Sett nedenfra
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Ingen deformasjon i grunnlaget

Performance Base F24 sammen med 
fyllkunstgress distribuerer belastningene 100% 
over materialet under den. Denne evnen til å 
spre belastningen hjelper til med å stabilisere 
underlagsmaterialet for å beskytte det fra å 
permanent deformeres under vedlikehold og 
idrettsaktiviteter. Performance Base F24 er også 
robust nok til å håndtere belastning fra kjøretøy i 
forbindelse med intallering av gress, nødstilfelle 
eller vedlikehold av banen. 

Et komplett uderlagssystem for 
designer og bygger Frostisolasjon

Performance Base er en svært effektiv isolator 
som beskytter mot deformasjon av overflaten 
grunnet telehiv under underlaget. Diagrammet 
viser F24s isolasjonverdi sammenliknet stein 
eller sand.  F24s isolasjonskapasitet forenkler 
konstruksjonen av grunnlaget i kalde klima mens 
den fortsatt gir beskyttelse mot telehiv.

Installering 

Performance Base F24 består av en spesialbygget 
modulsystem som låser sammen med maksimal 
presisjon og uten behov for limbånd eller tape. 
Det kan installeres under så godt som alle 
værforhold og krever ikke spesialutstyr, verktøy 
eller høyt kvalifisert arbeidskraft. En bane i full 
størrelse installeres på to dager eller mindre. 

Kvalitetssikring

F24 produseres av 100% ren utvidet polypropylen og produseres 
i et ISO sertifisert anlegg. Det svært slitesterke materialet vil ikke 
forfalle eller degraderes og kommer med en industri-ledende 20 års 
garanti. Performance Base er motstandsdyktig mot bakterier, sopp og 
kjemikalier, er 100% resirkulerbart og oppfyller de  
strengeste miljøstandarder. 

Stabilitet under gresset 

Fra frigide nordiske fjellregioner, vått nordeuropeisk klima til sviende varme nordafrikanske 
forhold, er F24 den mest formstabilt produserte system for kunstgress som noensinne er skapt. 
Under sterkt sollys, våte, tørre og kalde værforhold, vil vårt patenterte låsesystem ikke bevege seg 
under eller etter installering. I motsetning til andre “underlag” vil ikke Performance Base forskyve 
gress, flytte, bevege, deformere eller eller bulkes på grunn av varme eller fuktighet, eller lage 
åpninger under kalde eller tørre forhold. Intet annet produserte system går klar av  
disse problemene.  

Å bruke Brock kan forenkle grunndesignen og konstruksjonsprosessen betraktelig. F24 leverer en 
kombinasjon av grunnstabilisering, varmeisolering og dreneringsegenskaper som baser av stein 
eller andre dreneringssystemer & støtputer ikke kan tilby. Et banedesign med F24 kan bety mindre 
utgraving av området, fjerning av materiale, redusert mengde materiale til underlaget, enklere 
drenering, mindre transport og raskere byggetid. Alt dette er en seier for miljøet siden det blir færre 
cO2 utslipp, mindre skade på området på grunn av færre lastebiler og bruk av tungt utstyr.  

1 2 3

Fo
r 

In
st

al
la

tø
r 

&
 D

es
ig

n
er

Sett ovenfra

Sett nedenfra



For mer informasjon om Brock, eller for å 
kontakte din regionale representant, vennligst 
gå til   www.brockeurope.com

trykket på 80% resirkulert papir og 20%  
fra fornybare ressurser


