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Utförande & Säkerhet: F24 skapar en 
konstgjord plan som efterliknar naturgräs i både 
känsla och spel och ger samma säkerhet som 
naturgräs av stadiumkvalitet.

Miljö: F24 är tillverkad i en ISO certifierad 
produktionsanläggning av 100% 
återvinningsbart material och uppfyller världens 
mest stränga miljöstandarder.  

Dränering: Den vertikala och laterala 
avrinningsförmågan som F24 har resulterar i en 
tillförlitligt och effektivt dränerande plan som 
även kan leda stormvatten. 

Utförande: F24 är ett isolerande och 
dränerande lager som kan installeras över 
ogenomträngliga baser och på så vis eliminera 
risken för frost och behovet av kostsamma och 
tidsödande laterala dräneringssystem under planen.

Installering: F24 panelerna installeras med 
maximal precision genom ett unikt, patenterat 
fastsättningssystem som gör att inte lim eller 
klisterremsor behöver användas. F24 är ett 
dimensionellt stabilt system som kan installeras i 
praktiskt taget alla klimatförhållanden. En typisk 
plan i full storlek installeras på bara 2 dagar. 

20 års garanti: Kvaliteten på F24 ändras inte 
med tiden utan kan användas under många  
år vilket innebär trygghet för både installatör  
och kund.

Kvalitet som varje 
spelplan behöver

Vårt engagemang till spelet

Brock grundades 1998 för att tillgodose 
marknaden för idrottsutrustning och 
konstgräsplaner. Företaget har utvecklat en rad 
produkter för att förhöja idrottsprestationer, 
säkerhet och spelkvalitet. Vår idrottsfyllning 
som används i skyddskläder och utrustning 
inom sport har utprovats för att sänka 
kroppstemperaturen och underlätta för 
idrottsmän att hålla sig svalare och återhämta 
sig snabbare. Performance Base tekniken 
för konstgräs har använts med framgång på 
såväl professionell nivå som till skolor och 
lekplatser och har resulterat i planer som är mer 
tillförlitliga, säkrare att leka och spela på samt 
med minskad inverkan på miljön. 
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Det är inte bara ett koncept, det är ett åtagande. Tekniken som används för Brock Performance Base F24 för 

konstgräs värnar om ett engagemang för att uppnå bästa möjliga spelyta: För att bibehålla en idrottsmans 

prestation genom att efterlikna en naturlig gräsyta med samma säkerhet som en högkvalitativ naturlig gräsplan 

att spela på; Att förbättra planens utförande och prestanda samtidigt som inverkan på miljön minskar; Att 

upprätthålla en snabbdränerande spelplan under årtionden, även under dåliga väderleksförhållanden; Att förse 

våra kunder med ett eko-effektivt material så att vår planet kan gynnas; samt att använda teknologi som uppnås 

genom sammansatta ämnen, för att bygga upp avancerade system som arbetar i samspel med varandra och i 

harmoni med naturen. 

Efter år av forskning, fälterfarenhet och samarbete med personer från olika yrken inom industrin, introducerar nu 

Brock Performance Base F24 det mest avancerade bassystemet för konstgräs i världen idag. 

Brocks inställning



Ett eko-effektivt designkoncept

Brock har en eko-effektiv inställning till design som gör det möjligt för tillverkare och kunder att uppskatta kvaliteten i 

produktens material. Den viktigaste idéen bakom konceptet är att produkten ska skapas på ett sådant sätt att den blir en 

tillgång efter sin första användning och inte en belastning.

Performance Base F24 är tillverkad i ett sammankopplat panelsystem med expanderad polypropylen av högsta kvalitet, som 

är känt för sin långa hållbarhet och miljösäkerhet. Efter tiotals år av användning kan panelerna enkelt tas bort och rengöras 

för att användas på nytt som ett högkvalitativt och hållbart material med minimal extra kraft eller bortfall. Panelerna 

är tillverkade av ett obehandlat monokomponent material och kan på ett enkelt sätt återvinnas och göras om till andra 

kvalitetsprodukter och på så sätt förhindra efterfrågan på nytt fossilt bränsle. Till skillnad från andra industrimaterial är vårt 

material inte uppblandat med andra ämnen som kan försvåra eller omöjliggöra återanvändning efter dess livslängd och som 

ofrånkomligen bränns upp eller grävs ner som sopor. F24 är däremot en obehandlad, giftfri produkt som kan användas för 

sluten återvinning flera gånger. 

Föreställ dig en värld där alla 
produkter är konstruerade 
enligt det här konceptet

100% återvinningsbar

100% giftfri

100% blyfri

100% obehandlad polypropylen

Certifierad enligt DIN och 
schweitzisk ESSM miljöstandard

Inga kostnader för sophantering eller 
konsekvenser för miljön

Möjliggör förenklad baskonstruktion med 
färre skador på den naturliga miljön

Reducerade transporter och koldioxidutsläpp 
till skillnad från traditionella baskonstruktioner
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“För att helt få bort konceptet 
om avfall måste produkter och 
system konstrueras från början 
med inställningen att avfall 
inte existerar.”

McDOnOugh - BraungarT



Brock ADR™ - tekniken har 
förmågan att ge en snabb, 
naturlig spelyta med en unik 
kapacitet att dämpa kraftiga 
stötar vid belastning för att 
uppnå säkrare spelvillkor.

Materialet i Performance 
Base F24 är bakterieresistent 
och ger en stabil, isolerande 
basstruktur över hela planen.

Flerledande kanalsystem  
i varje panel för en jämn och 
snabb dränering.

Performance Base F24 är 
avpassat för att förstärka alla 
typer av konstgräs för all  
typ av idrottsutövning.

Tekniken att uppnå säkerheten 
och känslan av naturgräs på en 
konstgjord yta

Varje panel har stötdämpande 
pads på ytan för att ge optimal 
idrottsprestation med minsta 
möjliga deformering, utan att 
säkerheten påverkas. 
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Brock International har konstruerat Performance 
Base F24 för det mest avancerade, toppmoderna 
konstgräsplanerna och inspirerats av ett 
revolutionerande designkoncept i samarbete 
med ett kvalificerat team bestående av 
formgivare av idrottsplaner, idrottsledare, 
ingenjörer, vetenskapsmän inom biomekanik och 
idrottsvetenskap.



Utförande & Säkerhet – Behåller det naturligt

Brock’s advanced Dynamic response är nyckeln till spelbarheten och säkerheten på Performance Base 
F24. Skapad med en unik tredimensionell konstruktionsteknik för varje panel förser Brock en spelyta 
som känns naturlig under foten, plus en säkerhetsnivå som kan jämföras med naturgräs på stadion. 

Till skillnad från underlagssystem av gummi eller förstärkt skum är F24 inte fjädrande eller ytelastisk, 
vilket inte bara känns onaturligt, utan också orsakar stänk av fyllning och ytvibrationer som skadar 
ledband och leder. Performance Base F24 är unik i att den helt återställs från stötar endast efter att 
belastningen har lämnat ytan och skapar en naturlig dynamisk respons på belastningen från en 
springande idrottsman.

Stötdämpande
F24 påverkas ytterst lite vid nedslaget; det absorberar stöten genom att 
energi helt enkelt trycks ut i flera olika riktningar över hela ytan på systemet. 
Detta gör att ytan har en hög stötdämpning och låg deformering av ytan och 
kan på så vis uppnå optimal spelbarhet.

hIc är en mätning som används för att fastställa sannolikheten för en 
huvudskada. F24 ger högre hIc resultat än något annat system, men inte på 
bekostnad av spelbarheten. De mest respekterade sportorganisationerna har 
erkänt den ökade prestationen och säkerheten på Performance Base system 
som en stor fördel för professionella idrottsmän och ungdomar.

Dränering - snabb  
& förutsägbar

Med en vertikal avledningshastighet 
på över 15,000mm per timme och en 
genomströmningshastighet som är 10X högre 
än för en stengrund, är Performance Base F24 ett 
högeffektivt avledningssystem som kan förenkla 
eller eliminera behovet av komplicerade och dyra 
rörsystem under idrottsplanen. Vår patenterade 
design transporterar vatten vertikalt till panelens 
avloppskanaler och förflyttar vatten snabbt på 
PagEn under panelen till de yttre vattenavloppen. 
Den vertikala och laterala dräneringen i 
Performance Base är större än själva gräsplanen, 
vilket garanterar en torr yta på planen och 
maximal stabilitet på mattan. 

ADR™: Ännu en innovativ 
framställning av Brock

Varje F24 panel har 800 inbyggda 
dräneringsrör för snabb dränering.

F24 kan installeras på både 
genomträngliga och ogenomträngliga 
ytor. Brocks unika FreeFlow™ 
design förflyttar vatten snabbt 
och som förutsett till planens 
vattenavledningssystem. 

Sedd från ovanPagEn 

Sedd från underPagEn
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Ingen skada på underlaget

Performance Base F24 tillsammans med 
konstgräsfyllning distribuerar belastningen 
100% över det underliggande materialet. Denna 
kapacitet att sprida belastningen hjälper till att 
stabilisera grundmaterialet och skydda det från 
att permanent deformeras vid underhåll och 
idrottsutövning. Performance Base F24 är också 
tillräckligt stark för att hantera belastningen från 
de fordon som används vid installation av gräset, 
vid nödsituationer eller underhåll  
på idrottsplanen. 

Ett komplett grundsystem för 
formgivare och tillverkare Frostskydd 

Brock materialet är ett högeffektivt 
värmeisolerande lager som skyddar mot 
ytdeformation orsakad av tjälskott under 
grunden. Diagrammet visar isoleringsvärdet 
för F24 jämfört med sten eller sand. 
Isoleringskapaciteten hos F24 underlättar 
baskonstruktionen i kalla klimat samtidigt som 
det ger ett skydd mot tjälskott.

Installering 

Performance Base F24 är ett specialkonstruerat 
modulärt system som installeras med maximal 
precision med hjälp av ett fastsättningssystem 
som eliminerar användning av lim eller 
klisterremsor. Det kan installeras i praktiskt 
taget alla klimatförhållanden utan kvalificerade 
yrkesarbetare, specialutrustning, lim eller 
klisterremsor. En typisk plan i full storlek 
installeras på bara 2 dagar. 

Kvalitetssäkring 

F24 framställs av 100% expanderad polypropylen och tillverkas i 
en ISO certifierad produktionsanläggning. Materialet som har lång 
hållbarhet försämras eller försvagas inte och har en försäkrad garanti 
på 20 år . Performance Base är resistent mot bakterier, svamp och 
kemikalier. Det är återvinningsbart och uppfyller världens mest 
stränga miljöstandarder.

Stabilitet under gräsplanen

Från iskalla nordiska alpina områden till fuktiga nordeuropeiska klimat och brännheta 
nordafrikanska förhållanden är F24 det mest dimensionellt stabila tillverkade systemet för 
syntetiskt gräs som någonsin skapats. under utsättning av intensivt solljus, i fuktiga, torra och 
frusna förhållanden kommer vårt patenterade sammankopplade system inte att förflyttas under 
eller efter installationen. Till skillnad från andra ”underlag” kommer Performance Base inte att 
förskjuta gräsplanen, sidoförskjutas, förflyttas, deformeras, buckla sig på grund av värme eller 
fukt, eller bilda gropar i kalla eller torra förhållanden. Inga andra system som tillverkas är fria från 
några av dessa problem.

genom att använda Brock kan grundformgivningen och tillverkningsprocessen förenklas betydligt. F24 ger en kombination av 
markstabilisering, värmeisolerande egenskaper och avrinningskapacitet som stengrunder eller andra avledningssystem och 
stötdämpande pad inte kan erbjuda. En spelplansdesign med F24 gör det även möjligt att reducera grävningarna på platsen, 
bortförande av material, grundmaterial, transporter och en enklare dräneringsdesign. allt detta innebär en vinst för miljön tack 
vare lägre koldioxidutsläpp, minskade skador i området tack vare att färre lastbilar och tung utrustning används. 
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Sedd från ovanPagEn 

Sedd från underPagEn



Besök oss på www.brockeurope.com för 
mer information om Brock eller för att 
kontakta din lokala representant.

Tryckt på 80% återvinningspapper 
och 20% alternativa källor


