
Mulch EPDM– trwała nawierzchnia o  
naturalnym wyglądzie

»Bezpieczna i  
ekonomiczna
alternatywa«



Odnów nawierzchnie za pomocą Mulch EPDM

Powlekany mulch produkowany ze zużytych opon 

 » Bezpieczne i oszczędne rozwiązanie

Mulch EPDM to alternatywa do tzw. kolorowanego 
granulatu o powlekanej powierzchni produkowane-
go z zużytych opon. Mulch EPDM jest natomiast za-
barwiony w 100% w całym przekroju, dzięki czemu 
utrzymuje swój kolor bardzo długo oraz jest niesz-
kodliwy dla zdrowia i przyjazny dla środowiska.

Mulch z kory i trocin jest dużo bardziej podatny na 
zabrudzenie. Zabrudzenia mogą zostać naniesione 
przez luźne kawałki drewna i łatwo je przeoczyć po-
dczas czyszczenia. Na związanej nawierzchni Mulch 
EPDM zabrudzenia są widoczne i łatwo je usunąć.

Nawierzchnie z Mulch EPDM łatwiej utrzymać w 
czystości. Zapewniają one także stały poziom 
bezpieczeństwa. Luźne i niezwiązane kawałki kory 
lub trocin są podatne na szkodliwe działanie czynni-
ków zewnętrznych, mogą gnić, przemieszczają się i 
wymagają znacznie więcej pielęgnacji.

granulaty

Mulch EPDM z pierwotnych surowców, zabarwiony w 100% 



EPDM Mulch – trwały, bezpieczny, ekonomiczny

Mulch EPDM to idealne rozwiązanie dla każdego, kto 
poszukuje nawierzchni o dużej trwałości i stabilnym 
kolorze, stanowiącej alternatywę dla granulatów 
produkowanych ze zużytych opon.

Mulch EPDM jest wykonany od początku z nowych 
surowców i jest zabarwiony w 100%. Oznacza to, 
że utrzymuje on swój kolor bardzo długo – nawet 
przez kilkanaście lat. Mulch EPDM nie wydziela za-
pachu starej gumy i nie jest szkodliwy dla ludzkiego 
zdrowia. 

W porównaniu do różnych rodzajów naturalnych 
trocin czy kory, Mulch EPDM nie jest podatny na 
szkodliwe czynniki zewnętrzne, nie gnije, nie prze-
mieszcza się a tym samym zapewnia stały poziom 
bezpieczeństwa.

 » Bezpieczeństwo 
W zależności od swojej grubości Mulch  
EPDM zapewnia elastyczną nawierzchnię  
gwarantującą bezpieczeństwo na placach za-
baw oraz w innych miejscach.

 » Oszczędne i ekologiczne rozwiązanie 
Mulch cechuje duża trwałość, zachowywanie 
swoich właściwości oraz brak ukrytych kosz-
tów, dzięki czemu jest to rozwiązanie ekono-
miczne i ekologiczne.

 » Przyjazny dla środowiska i nieszkodliwy  

 dla zdrowia 
Mulch EPDM to w 100% kontrolowane i 
nowe surowce,  które spełniają wszystkie 
obowiązujące normy ochrony środowiska.

 »  Przebadany nowy produkt
Uniemożliwia rozwój grzybów i bakterii. 
Możliwość szybkiego usuwania  zabrudzeń z 
nawierzchni.

 » Stabilny i zabarwiony w 100% 
Mulch EPDM zachowuje nizmieniony kolor 
oraz jest stabilny w każdych warunkach at-
mosferycznych, także w przypadku znaczne-
go nacisku mechanicznego.

 » Brak przeszkód 
Mulch EPDM zapewnia powierzchnię bez 
złączy, dzięki czemu nie stwarza barier oraz 
ryzyka potknięcia gwarantując idealne war-
unki to zabawy.

 » Efektywne wykorzystanie zasobów 
Dzięki swej naturalnej formie, Mulch EPDM 
charakteryzuje się wyjątkowym ciężarem na-
sypowym.

 » Ognioodporny 
Także do użytku wewnątrz pomieszczeń. 
Dostępna jest wersja o ognioodporności 
zgodnej z klasą C -s1 (DIN – EN 13501-1).

 » Sprawdzona jakość 
Sprawdzona jakość „wyprodukowano w 
Niemczech“ i wykonanie przez producenta 
posiadającego ponad 80-letnie doświadczenie 
w produkcji granulatu syntetycznego.
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RAL - zbliżony numer1

Beżowy 
Kod: 46 2195 
RAL: 1001

Zielony wiosenny 
Kod: 46 4195 
RAL: 6017

Brązowy mix
Kod: 46 2896 
RAL: 3016 + 8024

Zielony mix 
Kod: 46 4196 
RAL: 6017 + 6025

Czerwony 
Kod: 46 0095 
RAL: 3016

Brązowy  
Kod: 46 2895 
RAL: 8024

Zielony jesienny  
Kod: 46 5695 
RAL: 6025

Beżowy mix 
Kod: 46 2196 
RAL: 8024 + 1001

 » Dostępne kolory 

Mulch EPDM jest dostępny w pięciu różnych kolo-
rach. Mix składa się w 50% z każdego koloru.



TYLKO  
PRODUKTY 
„VIRGIN”
Deszcz i słońce? – nie ma problemu! 
Dzięki surowcom najwyższej jakości Mulch EPDM  
zachowuje swoje właściwości przez długi okres  
niezależnie od warunków atmosferycznych.
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