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Instalacja: Panele podłoża F24 posiadają 
unikalny, opatentowany system łączenia, 
niewymagający stosowania kleju lub taśm 
klejących i zapewniający maksymalną precyzję 
połączeń podczas montażu. F24 jest systemem 
stabilnym wymiarowo. Może być on instalowany 
praktycznie w każdych warunkach pogodowych. 
Instalacja podłoża na boisku o standardowych 
wymiarach zajmuje zwykle tylko 2 dni. 

20-letnia gwarancja: Walory użytkowe 
podłoża F24 nie ulegają zmianie wraz z 
upływem czasu, co stanowi gwarancję 
wieloletniego okresu użytkowania. Oznacza to 
pewność zachowania jakości zarówno dla firmy 
instalującej, jak i dla użytkownika.

Takiej jakości oczekuje 
się od każdego boiska

Nasze zaangażowanie w grę.

Od momentu założenia w 1998 roku firma 
Brock, jako producent wyposażenia sportowego 
i sztucznych nawierzchni trawiastych, 
wprowadziła szereg produktów, które podniosły 
komfort, poziom bezpieczeństwa i jakość gry. 
Testy wykazały, że wypełnienia firmy Brock 
stosowane w ochraniaczach do sportowej 
odzieży powodują redukcję temperatury ciała, 
chronią sportowców przed przegrzaniem się i 
umożliwiają szybsze ochłonięcie. Właściwości 
podłoża Performance Base firmy Brock z 
powodzeniem sprawdziły się zarówno na 
boiskach dla profesjonalnych zawodników, jak 
i na placach gry dla młodzieży. Pozwalają one 
stworzyć boiska ze sztuczną nawierzchnią, które 
są bardziej trwałe i bezpieczniejsze do gry oraz 
przyjazne dla środowiska naturalnego. 
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To nie tylko rozwiązanie, to również zobowiązanie. Technologia zastosowana w podłożu Performance Base 

F24 do sztucznych nawierzchni trawiastych potwierdza zobowiązanie firmy Brock do stworzenia murawy o 

możliwie najlepszych parametrach. Zapewnia sportowcom komfort gry i poziom bezpieczeństwa taki, jak na 

naturalnej nawierzchni trawiastej; Upraszcza konstrukcję boiska i zapewnia mu lepsze parametry użytkowe przy 

jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu na środowisko naturalne; Zapewnia szybkie odprowadzanie wody z 

powierzchni boiska, nawet przy największych ulewach, w okresie wielu lat użytkowania; Stosuje przyjazny dla 

w środowiska materiał, który może być ponownie wykorzystany; Stosowana technologia przeszła ewolucję z 

kompozytów hybrydowych do budowy złożonych systemów, które pracują w harmonii ze sobą i z naturą.

Po latach badań, zbierania doświadczeń i współpracy ze specjalistami z wielu dziedzin techniki, Firma Brock 

wprowadza obecnie najbardziej zaawansowany na świecie system podłoża do sztucznych nawierzchni trawiastych 

typu Performance Base F24. 

Podejście firmy Brock

Komfort i bezpieczeństwo: System F24 
pozwala stworzyć sztuczną nawierzchnię 
boiska, na którym gra się jak na naturalnej 
trawie, z zachowaniem tego samego poziomu 
bezpieczeństwa.

Środowisko: System F24 został 
wyprodukowany zgodnie z certyfikatem jakości 
ISO, z materiałów podlegających w całości 
recyklingowi. Spełnia on wymagania najbardziej 
surowych międzynarodowych norm dotyczących 
ochrony środowiska.   

Odprowadzanie wody: Efektywność systemu 
F24 w zakresie odprowadzania wody w 
płaszczyźnie pionowej i poziomej to gwarancja 
skutecznego usuwania wody z powierzchni 
boiska, nawet przy silnych ulewach.

Charakterystyka: Podłoże F24 stanowi 
warstwę izolacyjno-drenującą, którą można 
instalować na podłożach o nieprzepuszczalnej 
strukturze, eliminując dzięki temu ryzyko 
przemarzania i konieczność wykonywania 
kosztownych bocznych systemów drenujących 
pod boiskiem.



Koncepcja projektowa przyjazna dla środowiska

Na etapie projektowania firma Brock stosuje podejście polegające na stosowaniu produktów przyjaznych dla środowiska, co 

podnosi jakość produktu w oczach producentów i klientów. Główną ideą przyświecającą tej koncepcji jest założenie, że produkt 

po rozpoczęciu użytkowania ma stać się wartościowym aktywem, a nie „kulą u nogi”.

Podłoże Performance Base F24 jest systemem łączonych paneli wyprodukowanych z najwyższej jakości spienionego 

polipropylenu, który znany jest z długiego okresu trwałości i bezpieczeństwa dla środowiska.Po dziesiątkach lat użytkowania 

panele można w łatwy sposób zdemontować, umyć i ponownie wykorzystać – jako materiał trwały i o dobrej jakości – w 

innym miejscu, przy minimalizacji zużycia dodatkowej energii i minimalizacji odpadów. Ponadto panele można w łatwy 

sposób poddać recyklingowi i przerobić na inne produkty wysokiej jakości, eliminując zapotrzebowanie na nowe ilości 

paliw kopalnych. W przeciwieństwie do wielu materiałów przemysłowych, nasz materiał nie jest materiałem hybrydowym, 

mieszaniną składników, które są trudne lub wręcz niemożliwe do odzysku, co nieodwracalnie kończy się wyrzuceniem go na 

wysypisko śmieci. System F24 jest produktem całkowicie nietoksycznym, który można wielokrotnie poddawać recyklingowi.  

Wyobraź sobie świat, w którym 
wszystkie produkty byłyby 
zaprojektowane zgodnie z  
tą koncepcją

w 100% podlegające recyklingowi

w 100% nietoksyczne

w 100% bez zawartości ołowiu

w 100% wykonane z czystego 
polipropylenu

spełniające wymagania norm ochrony 
środowiska DIN i ESSM (Szwajcaria)

niepowodujące kosztów składowania 
na wysypiskach ani obciążenia dla 
środowiska

umożliwiające prostszą konstrukcję 
podłoża, przy jednoczesnej mniejszej 
inwazyjności w środowisko naturalne

eliminują konieczność transportu 
samochodowego i emisji dwutlenku 
węgla, które występują w przypadku 
podłoży o konstrukcji tradycyjnej
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„Wyeliminowanie problemu odpadów 
polega na projektowaniu produktów 
i systemów z założeniem że odpady w 
ogóle nie będą powstać”.

McDONOuGh - BrauNGarT



Technologia ADR™ firmy Brock  
umożliwia szybkie uzyskanie parametrów 
nawierzchni sportowej zbliżonych do 
nawierzchni naturalnej, o unikalnych 
własnościach pochłaniania znacznych 
obciążeń, co zapewnia większe 
bezpieczeństwo w trakcie gry.

Materiał, z którego wykonane jest 
podłoże Performance Base F24 
jest odporny na działanie bakterii i 
zapewnia stabilną izolację struktury 
podłoża na całej powierzchni boiska.

System wielokierunkowych 
kanałów, wyprofilowany w 
każdym panelu, zapewnia stałe 
i szybkie odprowadzanie wody.

Podłoże Performance Base F24 poprawia 
parametry wszystkich typów sztucznych 
nawierzchni przewidzianych dla wszystkich 
dyscyplin sportu.

Sztuka imitacji trawy naturalnej 
na nawierzchni sztucznej

Specjalne, wypukłe ukształtowanie 
powierzchni każdego panelu, pochłaniające 
siłę uderzenia, zapewnia optymalne 
parametry sportowe przy minimalnym 
odkształceniu i zachowaniu tego samego 
poziomu bezpieczeństwa. 
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Zainspirowana rewolucyjnym rozwiązaniem 
konstrukcyjnym, we współpracy z zespołem 
doświadczonych projektantów boisk sportowych, 
trenerami sportowymi, inżynierami, specjalistami 
z zakresu biomechaniki i sportowymi ośrodkami 
badawczymi firma Brock International 
zaprojektowała podłoże Performance Base F24, które 
pozwala zbudować najnowocześniejsze boisko ze 
sztuczną nawierzchnią.



Komfort i bezpieczeństwo – w sposób naturalny…

System advanced Dynamic response™ firmy Brock jest kluczem do komfortu gry i poziomu 
bezpieczeństwa, uzyskiwanym dzięki podłożu Performance Base F24. Dzięki unikalnemu, 
trójwymiarowemu ukształtowaniu każdego panelu podłoże Brock to gwarancja nawierzchni, która 
zachowuje się przy kontakcie jak naturalna murawa stadionowa oraz jest tak samo bezpieczna. 

W przeciwieństwie do warstw amortyzujących, wykonanych z gumy lub utwardzanej pianki, 
podłoże F24 nie jest sprężyste ani rozciągliwe. Obie te cechy nie tylko nadają nawierzchni wrażenie 
nienaturalności, lecz również powodują przemieszczanie się wtartego w nią materiału wypełniającego 
oraz wywołują wibracje powierzchni, co niekorzystnie wpływa na elementy łączące i miejsca połączeń. 
Wyjątkowość podłoża Performance Base F24 przejawia się w tym, że powrót do oryginalnego kształtu 
po odkształceniu następuje dopiero po zniknięciu wywartego obciążenia, co zapewnia naturalną 
reakcję dynamiczną na obciążenia wywierane przez biegnącego sportowca.

Pochłanianie energii uderzenia
Przy obciążeniu dynamicznym podłoże F24 ulega tylko nieznacznemu 
odkształceniu i pochłania uderzenie, rozpraszając energię w wielu 
kierunkach wzdłuż całej powierzchni.Dzięki temu uzyskuje się powierzchnię 
z lepszą amortyzacją uderzenia przy minimalnym odkształceniu 
powierzchni, co zapewnia optymalny komfort podczas gry.

Do określania prawdopodobieństwa wystąpienia urazu głowy stosuje się 
wskaźnik hIc.Wartości wskaźnika hIc podłoża F24 są lepsze niż w przypadku 
jakiegokolwiek innego systemu, przy zachowaniu jednakowego komfortu 
gry. Najbardziej prestiżowe organizacje sportowe doceniły korzyści płynące 
z podwyższonych parametrów użytkowych i poziomu bezpieczeństwa 
systemów Performance Base zarówno dla zawodowych sportowców, jak 
i dla młodzieży.

Odprowadzanie wody – szybkie 
i przewidywalne

Podłoże Performance Base charakteryzuje się 
szybkością odprowadzania wody w płaszczyźnie 
pionowej równą 15 000 mm na godz. oraz ponad 
10-krotnie większą przepuszczalnością boczną 
niż podłoże z kruszywa kamiennego. Dzięki temu 
stanowi ono wysoce wydajny system drenujący, 
który może uprościć lub nawet eliminować 
potrzebę stosowania skomplikowanego i 
kosztownego systemu rur umieszczanego pod 
boiskiem. Dzięki opatentowanej konstrukcji paneli 
woda jest odprowadzana pionowo przez wykonane 
w panelach kanały drenujące pod powierzchnię 
paneli i stamtąd do obwodowych kanałów 
odpływowych. Skuteczność odprowadzania wody 
przez system Performance Base w płaszczyznach 
pionowej i bocznej jest wyższa niż samej 
nawierzchni trawiastej, co zapewnia suchą 
powierzchnię boiska i maksymalną stabilność 
sztucznej nawierzchni. 

ADR™: Kolejne innowacyjne 
rozwiązanie firmy Brock

Każdy panel podłoża F24 posiada  
800 wyprofilowanych kanalików, 
zapewniających szybkie i stałe 
odprowadzanie wody.

System F24 można instalować 
zarówno na podłożach 
nieprzepuszczalnych, jak 
i przepuszczalnych. Unikalne 
rozwiązanie konstrukcyjne FreeFlow™ 
firmy Brock zapewnia szybkie i 
przewidywalne odprowadzanie wody 
do systemu drenującego boiska.

Widok z góry

Widok z dołu
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Brak deformacji podłoża

Podłoże Performance Base F24, wraz ze sztuczną 
nawierzchnia trawiastą, zapewnia 100% rozkład 
obciążenia na znajdujący się pod nim grunt. 
Ta zdolność rozkładania obciążenia pomaga 
zachować stabilność materiału podłoża, chroniąc 
go przed trwałymi deformacjami podczas 
instalacji, konserwacji nawierzchni oraz gier 
sportowych. Sztywność podłoża Performance 
Base pozwala na wytrzymywanie nacisku 
pojazdów używanych podczas instalacji i 
konserwacji boiska lub nacisku pojazdów  
służb ratowniczych.

Kompleksowy system podłoża 
dla projektantów i wykonawców

Izolacja przed przemarzaniem

Podłoże Performance Base jest doskonałą 
warstwą termoizolacyjną, który chroni przed 
deformacjami powierzchni spowodowanymi 
przemarzaniem i wysadzaniem gruntu. 
Zamieszczony wykres pokazuje stopień izolacji 
podłoża F24 w porównaniu z podłożem 
z kruszywa kamiennego lub piasku. Właściwości 
izolacyjne systemu F24 upraszczają konstrukcję 
podłoża w zimnych strefach klimatycznych, 
zapewniając jednocześnie ochronę przed 
wysadzaniem gruntu wskutek przemarzania.

Gwarancja jakości

System F24 produkowany jest w 100% z czystego spienionego 
polipropylenu, zgodnie z systemem jakości ISO. Jest to materiał o wysokiej 
trwałości, który nie ulega rozkładowi ani degradacji. Objęty jest on 
20-letnią gwarancją. Podłoże F24 jest odporne na działanie bakterii, 
grzybów i substancji chemicznych, podlega w 100% recyklingowi i spełnia 
wymagania najbardziej surowych norm dotyczących ochrony środowiska.

Stabilność gruntu pod nawierzchnią trawiastą

Bez względu na to, czy instalacja wykonywana jest w zimnych, górzystych regionach Skandynawii, 
wilgotnych klimatach północnej Europy, czy w upalnych warunkach północnej afryki, system F24 
jest najbardziej stabilnym wymiarowo podłożem do sztucznych nawierzchni, jakie kiedykolwiek 
stworzono. Opatentowany system łączenia zabezpiecza przed przemieszczaniem paneli podczas 
instalacji oraz po jej zakończeniu zarówno w przypadku intensywnego oddziaływania promieni 
słonecznych, jak i w wilgotnych, suchych czy mroźnych warunkach. W przeciwieństwie do 
innych typów podłoży, system Performance Base nie powoduje przemieszczania ani unoszenia 
nawierzchni trawiastej, nie ulega odkształcaniu, wyginaniu pod wpływem ciepła lub wilgoci 
oraz zabezpiecza przed powstawaniem szczelin przy zimnej lub upalnej pogodzie. Żaden inny 
produkowany seryjnie system nie spełnia wszystkich tych wymagań.

Stosowanie systemu firmy Brock pozwala w znaczący sposób uprościć proces projektowania i wykonania podłoża. System F24 
zapewnia stopień integralności gruntu, izolację cieplną i skuteczność odprowadzania wody, których nie oferują podłoża z kruszywa 
kamiennego ani inne systemy odprowadzania wody i rodzaje warstw amortyzujących. użycie do budowy boiska systemu F24 
oznacza mniejszą ilość prac ziemnych, usuwanego gruntu, materiałów na podbudowę, prostszy system odwadniania, mniej 
czynności transportowych oraz krótszy czas budowy. To wszystko oznacza korzyści dla środowiska naturalnego wynikające z 
mniejszej emisji dwutlenku węgla, mniejszej liczby użytych ciężarówek i sprzętu budowlanego.

1 2 3

D
la

 p
ro

je
kt

an
tó

w
 i

 w
yk

on
aw

có
w

Widok z góry

Widok z dołu

Instalacja

Podłoże Performance Base F24 jest specjalnie 
zaprojektowanym systemem modułowym, którego 
łączenie nie wymaga stosowania kleju ani taśm 
klejących. Zapewnia przy montażu najwyższą 
precyzję połączeń. System można instalować 
praktycznie w każdych warunkach pogodowych bez 
konieczności używania specjalnego wyposażenia, 
narzędzi ani korzystania z usług wysoce 
wykwalifikowanych pracowników. Instalacja podłoża 
na boisku o standardowych wymiarach zajmuje 
zwykle tylko 2 dni.



Aby uzyskać dodatkowe informacje o firmie 
Brock lub skontaktować się z lokalnym 
przedstawicielem firmy, odwiedź stronę www.
brockeurope.com

Wydrukowane na papierze wykonanym  
w 80% z surowców wtórnych i w 20% z  
zasobów odnawialnych.


