
	 	 	 					:	DUNNERE	SHOCKPAD	VOOR		
DE	BETERE	KUNSTGRAS	TRAP-	EN	SPEELVELDEN

   

Pro	Play®-MP	12

ProPlay-MP12 vult het gat tussen de ProPlay-Sport  
en de ProPlay voor speeltuinen, twee belangrijke pro-
ductlijnen in het Schmitz Foam Products portfolio.  
De ProPlay-MP12 is 12 mm dik en licht van gewicht.

De MP12 wordt geleverd in de kenmerkende puzzelstuk-
vorm die bijdraagt aan een eenvoudige installatie.  
De shockpad biedt comfort en demping aan de betere 
kunstgras trap- en speelvelden die het hele jaar door  
volop bespeeld kunnen worden.

De ProPlay-MP12 verenigt duurzaamheid, drainage en 
comfort van de bekende ProPlay shockpad tegen een 
gunstige prijs.

DE	VOORDELEN	VAN	PROPLAY-MP12:

1.	 	Een shockpad speciaal ontwikkeld voor trap- en 
speelvelden kleiner dan 2500 m²

2.	 	Met z‘n 12 mm dikte een dunne shockpad die  
bovendien licht van gewicht is

3.	 	In puzzelstukvorm waardoor tape en lijm niet nodig  
zijn voor de installatie

4.	 	Een economische oplossing die lagere transportkosten 
mogelijk maakt

5.	 	Uitmuntende drainagecapaciteit die verwacht mag  
worden van ProPlay



www.schmitzfoam.nl

Schmitz Foam Products B.V. 
Roermond – Nederland 
T. +31 475 370 270 • sales@schmitzfoam.com

Vraag een ProPlay-MP12 sample aan via   
www.schmitzfoam.com/nl/contact

WIJ	ZIJN	SCHMITZ	FOAM	PRODUCTS.	
WIJ	ZIJN	PROPLAY.

Schmitz Foam Products is een vierde generatie familiebedrijf dat in 1935 in Nederland werd opgericht. Schuim heeft altijd een belangrijke 
rol gespeeld binnen onze onderneming. De eerste ProPlay werd begin jaren `90 geproduceerd. Het is de enige shockpad die sporttechni-
sche functionaliteit combineert met uitzonderlijke drainage-capaciteit. De focus van Schmitz Foam Products ligt op het combineren van  
sport-functionaliteit en veiligheid voor spelers voor hoogwaardige kunstgrassystemen.

DE	DUURZAAMSTE	SHOCKPAD	
DIE	ER	IS

Wanneer een ProPlay shockpad niet langer 
nodig is voor z’n oorspronkelijke toepas-
sing, kan het materiaal altijd nog opnieuw 
worden gebruikt in andere sportvelden of 
speeltuinen.

Wanneer de shockpad niet kan worden 
hergebruikt, kan het voor recycling worden 
aangeboden aan Schmitz Foam Products. 
Hier wordt de ProPlay dan gerecycled tot 
een product voor andere toepassingen. Een 
mooi circulair proces, waar we trots op zijn!

GEMAAKT	VAN	HET	BESTE		
SCHUIM

ProPlay is gemaakt van polyethyleen 
schuimrestanten met een gesloten  
celstructuur (XPE). Dit schuim was oor-
spronkelijk geproduceerd voor een andere 
toepassing in diverse industrieën waar 
kwaliteit en prestatie essentieel zijn.

Schmitz Foam Products is ‘s werelds  
grootste recycler van XPE foam. Middels 
een streng kwaliteitsprotocol en geavan-
ceerd proces wordt een shockpad gepro-
duceerd die de ultieme combinatie aan 
sporttechnische prestaties, veiligheid voor 
spelers en drainage voor het veld biedt.

FOAM	RESTANTEN		
OPNIEUW	TOEGEPAST
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